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 8 – 7ادلقذيت :  ص 
 مراحل تطور أكتشافات فً مجال الخلٌة 

. فبٌ نٍفُهىك. أول من استطاع رؤٌة الخلٌة هو العالم 1

.روبرث هىك. اول من استخدم كلمة الخلٌة هو العالم 2

.روبرث براوٌهو العالم لدم وصؾ لها و . اول من اكتشؾ النواة 3
الى ان جمٌع النباتات تتكون من خالٌا . يبثٍبش شالٌذٌ. توصل العالم 4

ان جمٌع الحٌوانات تتكون من خالٌا . ثٍىدور شىاٌ. توصل العالم 5

   9 ص:  اخلهٍت َظرٌت
. شىاٌ ثٍىدور و  شالٌذٌ يبثٍبش هما الخلوٌة النظرٌة اسس وضعا اللذان العالمان

 .  خالٌا من تتكون الحٌة الكائنات جمٌع .1

.  الحٌة للكائنات الوظٌفٌة و التركٌبٌة االساسٌة الوحدات هً الخالٌا .2

 .  انمسامها خالل من اخرى خالٌا من تأتً الخالٌا .3

 11 – 9حدى اخلالٌب : ص 
)أعطً مثاالً(. و ٌمكن مشاهدتها بالعٌن المجردة ملم  1ٌصل لطر خلٌة بٌضة الضفدع الى 

  .

 . ماٌكرومتر 111بٌنما ٌصل لطر بٌضة االنسان الى 

 تمتلن الخالٌا المختلفة تخصصات معٌنة ؟ علل :   

 النه ٌراد منه زٌادة كفاءه الخالٌا فً انجاز الوظائؾ المختلفة .  ج علل :

12 – 11 ص:  انُىاة انبذائٍت اخلهٍت

 و البكترٌا خالٌا مثل تدعى بالمنطمة النووٌة نووي ؼشاء بدون نواة تمتلن التً تطوراً  الخالٌاألل  هً  تعرٌف
 .  (مثاالً  اعطً او مولع) الماٌكوبالزما و  المزرلة الخضر الطحالب

 الممٌزات 

. يُؽقت انُىاةاو  انُىوٌت ببدلُؽقت تدعى و نووي ؼشاء بدون بدائٌة نواةتمتلن  .أ
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 .  الراٌبوسومات على ٌحتوي و  الماٌتوكوندرٌا و كولجً جهاز من ٌحوي ال ساٌتوبالزمال .ب 

 تتمثل الخلٌة بدائٌة النواة بالطحالب الخضر المرزلة و البكترٌا و الماٌكوبالزما . ج . 

  التركٌب

. الكٌمٌاوي التركٌب(السكرٌد عدٌد و الدهون و البروتٌن)  كٌمٌائٌة من مركبات مؤلؾ صلب جدار. 1

 .  راٌبوسومات على ٌحتوي الذي ساٌتوبالزم. 3                        .  ناضح نصؾ بالزمً ؼشاء. 2

.   نوٌة و نووي ؼشاء فٌها تنعدم نووٌة منطمة. 5            . جنسٌة اهالب و اهداب و اسواط تحتوي. 4

13 – 12احلقٍقٍت انُىاة : ص  اخلهٍت

 توجد فً عوالم الطلٌعٌات و الفطرٌات و النباتات و الحٌواناتهً الخلٌة التً تمتلن نواة حمٌمٌة و    التعرٌف
.  )مولع او مثاالً(

.( )اعطً مثاالً او دلٌالً  االيٍبب مثل ٌتؽٌر من حٌن الى أخرشكل ؼٌر ثابت  الخالٌا لبعض

    تكون اشكال الخالٌا متباٌنة ؟  : علل   

 الى الوظٌفة التً تموم بها .  ذلن : ٌعزى علل ج

 توصؾ الخلٌة الحٌوانٌة التً تظهر فٌها جمٌع العضٌات بأنها افتراضٌة ؟:  علل   

.نخخصصهب انىظٍفً لد تفمد بعضا مكوناتها نتٌجة الحٌوانٌة الخالٌاالن  : ج علل

 مكونات الخلٌة الحمٌمٌة النواة االساسٌة 

جدار الخلٌة و الؽشاء البالزمً فً الخلٌة النباتٌة , و ؼشاء البالزمً فً الخلٌة الحٌوانٌة. أ.   

 النواة .   ج .  الساٌتوبالزم .                          ب.   
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 االختالسات بين اضخضية حقيقية اضظواة و بدائية اضظواة 

 اخلهٍت انبذائٍت انُىاة اخلهٍت احلقٍقٍت انُىاة

 . اكبر حجماً و أكثر تطوراً . 1

. تمتلككن نككواة حمٌمٌككة محاطككة بؽشككاء نككووي و تحتككوي 2
 نوٌة . 

 .. تحتوي على جهاز كولجً و ماٌتوكوندرٌا 3

. توجد فً عوالم الطلٌعٌات و الفطرٌات و النباتات و 4
 الحٌوانات .

 . اصؽر حجماً و ألل تطوراً . 1

. تمتلن نواة بدائٌة ال تحكاط بؽشكاء نكووي وال تحكوي 2
 نوٌة .

 . ال تحتوي على جهاز كولجً و ماٌتوكوندرٌا . 3

. توجككد فككً البكترٌككا و الطحالككب الخضككر المزرلككة و 4
 الماٌكوبالزما. 

     13 ص:  اخلهٍت خذار:  أ
 بحماٌة ٌموم , )مولع( و ٌؽطً الؽشاء البالزمً  النباتٌة الخلٌة بمكونات ٌحٌط سمٌن خارجً جدار هو  التعرٌف

 .  )وظٌفة( الساٌتوبالزم و البالزمً الؽشاء اسناد و

  الثانوي الجدار .3     االبتدائً الجدار .2    الوسطى الصفٌحة. 1 : هً طبمات ثالث من ٌتكون  التركٌب 

  بالعمر المتمدمة الخالٌا فً الخشبٌن مادة الٌها تضاؾ,  الفتٌة الخالٌا فً السٌلٌلوز مادة من   الكٌمٌاوي التركٌب

 15  – 14ة: انغشبء انبالزيً : ص 
الخالٌا بدائٌة النواة و حمٌمٌة ساٌتوبالزم ٌحٌط ب , )ممٌزات( و مرن و نصؾ ناضح هو ؼشاء خلوي رلٌك تعرٌف

            . )وظٌفة( ٌسمح و ٌتحكم بمرور المواد و ٌحٌط بمكونات الخلٌة  , )مولع( النواة

 طرؾ نافر للماء ذات طرؾ آلٌؾ للماء و انذهىٌ ادلفطفرةرلٌمتٌن من الجزٌئات  ؼبقخني من  التركٌب

 تسمح او تتحكم بمرور المواد . بروحٍٍُت خسٌئبثتتخلل الطبمتٌن  و         

                          جزٌئات بروتٌن . + جزٌئات دهون مفسفرة      التركٌب الكٌمٌاوي
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 االختالسات بين اضغذاء اضبالزطي و اضجدار اضخضوي 

 اجلذار اخلهىي انغشبء انبالزيً

 رلٌك و مرن و نصؾ ناضح.. ؼشاء خلوي 1

 . ٌحٌط بالخالٌا بدائٌة وحمٌمٌة النواة .2

 . ٌتكون من طبمتٌن .3

 . ٌتكون من مادة الدهون المفسفرة تتخللها برتٌنات .4

ٌسكككمح و ٌكككتحكم بمكككرور المكككواد و ٌحكككٌط بمكونكككات . 5
 الخلٌة  

 . جدار خلوي سمٌن و صلب و تام النفوذٌة.1

 . ٌحٌط بالخالٌا النباتٌة . 2

 . ٌتكون من ثالث طبمات .3

 وز تضاؾ الٌها مادة الخشبٌن ل. ٌتكون من مادة السٌل4ٌ

 . ٌموم بحماٌة و اسناد مكونات الخلٌة . 5

 15ج : انطبٌخىبالزو : ص 
 البالزمكً والنكواة الؽشكاءهو عبارة عن مادة معمدة تمثل جزء اساسً من مكونات الخلٌة الذي ٌمكع بكٌن   تعرٌف

 . و مكونات ؼٌر حٌة أخرى و الذي ٌحتوي على العضٌات الخلوٌة  (مولعه)

 ٌتمثل بشحوم و السكرٌات و امالح متنوعة .  %5بروتٌنات +  %15+  %81ماء    : التركٌب الكٌمٌاوي

  16 – 15 ص:  انذاخهٍت انبالزيٍت انشبكت:  اوالا 
 و معٌنة مناطك من البالزمً بالؽشاء ترتبط التً الحوٌصالت و النبٌبات من مترابط شبكً نظام هً   تعرٌف

 الكاربوهٌدرات و الدهون و البروتٌنات بناء موالع تمثل,  (مولع)اخرى مناطك فً النووي الؽشاء مع
 .  (االهمٌة)

 (تسمٌتها سببعلل ما ).  تفرعاتها تشابن و نبٌباتها بتفرعتمتاز    : الداخلٌة البالزمٌة الشبكة ممٌزات

 انبالزيٍت انشبكت و اخلشُت انذاخهٍت انبالزيٍت انشبكت هما الداخلٌة البالزمٌة الشبكة من نوعٌن هنان أنواعها 

 . ادلهطبء انذاخهٍت

 (تسمٌتها علل ما سبب) نبٌباتها سطوح على انراٌبىضىيبث بىخىد النوع هذا ٌمتاز اخلشُت انذاخهٍت انبالزيٍت انشبكت:  أ
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 .الخلٌة داخل المواد بنمل تموم. 2              . تٌناتوالبر بناء مواضع تمثل. 1    أهمٌتها

 .  الساٌتوبالزمٌة البٌنٌة للمادة هٌكلٌة كشبكة تعمل. 3            

  . انراٌبىضىيبث يٍ خبهىهب تمتاز   ادلهطبء انذاخهٍت انبالزيٍت انشبكت: ة

 .                 الساٌتوبالزمٌة البٌنٌة للمادة هٌكلٌة كشبكة تعمل. 2.           الخلٌة داخل المواد بنمل تموم. 1   أهمٌتها

 . المخدرة االدوٌة و السموم لبعض السمً التأثٌر ازالة. 3            

 . تجمع و خزن الشحوم و بناء مواضع. 5.                 الستروٌدٌة الهرمونات بأفراز تموم. 4            

  ؟ الكظرٌة الؽدد و المباٌض خالٌا فً الملساء الداخلٌة البالزمٌة الشبكة تكثر:  1علل   

  .  الستروٌدٌة الهرمونات بأفراز تموم النها :1علل ج

 )مولع(توجد على سطح نبٌبات الشبكة البالزمٌة الداخلٌة الخشنة هً عبارة عن جسٌمات دلٌمة  الراٌبوسومات 
 . )وظٌفة( لها دور مهم فً بناء البروتٌن فً الخلٌة,   )منشأ(تنشأ من النوٌة ,

 اضطضداء و اضخذظة اضداخضية اضبالزطية اضذبصة بين االختالسات

 ادلهطبء انذاخهٍت انبالزيٍت انشبكت اخلشُت انذاخهٍت انبالزيٍت انشبكت

 .  راٌبوسومات نبٌباتها سطوح على توجد. 1

 . البروتٌنات بناء موالع تمثل. 2

 .  الراٌبوسومات من تخلو. 1

 الهرمونات و الدهون وخزن بناء موالع تمثل. 2
 و السموم لبعض السمً التأثٌر وازالة الستروٌدٌة

 . االدوٌة

  

 17 – 16 ص:  كىجلً خهبز:  ثبٍَبا 
ً  ٌحتل العصبٌة الخالٌا فً كولجً العالم مرة الول وصفة افرازي جهاز هو   التعرٌف  الساٌتوبالزم فً مولعا

و افراز  البروتٌن افراز و المتعددة السكرٌات و افراز ببناء ٌموم,  (مولع) البالزمً الؽشاء و النواة بٌن
  .( وظٌفة) االنزٌمات و الهرموناتالعدٌد من المواد مثل 

 هً الثانٌة,  انصهبرٌح تدعى مسطحة اكٌاس هً االولى:  محددة بأؼشٌة ردهات ثالث من ٌتكون  التركٌب

 . انراٌبىضىيبث من ٌخلو هو و.  كبرية فدىاث هً الثالثة,  حىٌصالث

 .  كولجً جهاز ردهات احدى تمثل مسطحة اكٌاس 11 – 3 عن عبارة هً   الصهارٌج

 مكونات بعض و السٌلٌلوز ببناء ٌموم الذي و (مولع) النباتٌة الخلٌة ساٌتوبالزم فً كولجً جهاز هو  الدكتٌوسوم
 . (أهمٌته) الخلوي الجدار

  ادلبٌخىكىَذرٌب:  ثبنثبا 
 فً توجد ماٌكرومتر( 10) طولها و ماٌكرومتر( 0.5 – 1) عرضها خٌطٌة او كروٌة تراكٌب هً  التعرٌف

 .  )وظٌفة(الخلوي  التنفس هً الرئٌسٌة وظٌفتها , )مولع(النواة  حمٌمٌة الخالٌا ساٌتوبالزم
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  الوظٌفة الرئٌسٌة للماٌتوكوندرٌا هً التنفس الخلوي؟ علل :    

 . التنفسٌة االنزٌمات على الحتوائها : علل ج

 ,  انؽبقبث يسدوج بؽشاء الماٌتوكوندرٌا تحاط  التركٌب

 انطواءات و انثناءات عدة تظهر منه الداخلٌة الطبمة         

 وتعرؾتتخذ عدة اشكال و اتجاهات مختلفة          

 . ببالػراف تدعى التراكٌب هذه         
         

تتخذ عدة  (منشأ) الماٌتوكوندرٌا لؽشاء الداخلٌة الطبمة من انطواءات و انثناءات عده عن عبارة هً  االعراف
 .( وظٌفة) للماٌتوكوندرٌا الداخلٌة للطبمة السطحٌة المساحة زٌادة على تعملاشكال و اتجاهات مختلفة 

 
 .  الماٌتوكوندرٌا داخل فً    االعراف مولع

 الطالة؟ ببٌوت الماٌتوكوندرٌا على ٌطلك  :علل   

 .  ATP الفوسفات ثالثً االدٌنوسٌن جزٌئات معظم بأنتاج لما لها عاللة  :علل ج

   انبالضخٍذاث:  رابؼبا 

 و  احجام و بأشكال تظهر و (مولع) النباتٌة الخالٌا ساٌتوبالزم فً توجد خلوٌة عضٌات عن عبارة هً  تعرٌف
 .  مختلفة لوانا

 مهمان تركٌبان الؽشاء داخل ٌوجد,  مزدوج بؽشاء الخضراء البالستٌدة تحاط    الخضراء البالستٌدة تركٌب
 السدى ٌدعى شفاؾ سائل و,  الكلوروفٌل صبؽات ٌحمل الذي الكرانا , هما
  . الفسحة الداخلٌة للبالستٌدة ىءٌمل الذي

                                   (االهمٌة) الكلوروفٌل على داخلة فً ٌحتوي,  (مولع) الخضراء البالستٌدة داخل ٌوجد تركٌب عن عبارة هً  الكرانا

 الختزال الالزمة االنزٌمات على تحتوي (مولع) للبالستٌدة الداخلٌة الفسحة تملىء شفافة سائلة مادة هو  السدى
 .  (اهمٌة) كاربوهٌدرات الى الكاربون أوكسٌد ثنائً ؼاز

 ٌخضور ٌحوي وهو (منشأ) للبالستٌدة الداخلً الؽشاء من ٌتكون الشكل لرصً كٌسً تركٌب   الثاٌلوكوٌد غشاء
 . (وظٌفة) الضوئً البناء عملٌة انجاز فً تساهم انزٌمات و

 . الخضراء البالستٌدة فً الكرانا على  الكلوروفٌل مولع

    الشمسٌة الطالة التناص     الكلوروفٌل وظٌفة

 بوظٌفتها؟ المٌام الخضراء البالستٌدة على ٌسهل  :علل    

 تتمكن من التناص الطالة الشمسٌة  صبؽات لوجود : علل ج

 . تستطٌع تكوٌن الكاربوهٌدرات نزٌماتا و          
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 . انهىٌ ػذميت انبالضخٍذة و ادلهىَت انبالضخٍذة و اخلعراءة  انبالضخٍذ هً البالستٌدات من انواع ثالث هنان

 االهًٍت ادلىقغ انُىع ث

 الثمار و االزهار الوان تعطً االزهار خالٌاساٌتوبالزم  فً الملونة البالستٌدة 1

 عدٌمة البالستٌدة 2
 اللون

سكرٌات متعددة  الى الكلوكوز سكر تحوٌل مراكز البطاطا بٌاض فً
  شحوم و بروتٌنات او نشاءمثل 

 البالستٌدة 3
 الخضراء

 تموم التً النبات خالٌا فً
 الضوئً البناء بعملٌة

 الكاربوهٌدرات بناء و الضوئً البناء بعملٌة المٌام

 االختالسات بين اضطايتوصوظدريا و اضبالدتيدة اضخضراء

 انبالضخٍذة اخلعراء ادلبٌخىكىَذرٌب

 . تكون كروٌة او خٌطٌة الشكل .1

 . توجد فً ساٌتوبالزم الخالٌا حمٌمٌة النواة .2

 . توجد فً داخلها تركٌبان هما االعراؾ و المالب .3

 التنفس الخلوي .. وظٌفتها المٌام بعملٌة 4

 . تكون بأشكال و احجام مختلفة .1

 . توجد فً ساٌتوبالزم الخالٌا النباتٌة .2

 . ٌوجد داخلها تركٌبان هما الكرانا و السدى .3

. وظٌفتها المٌام بعملٌة البناء الضوئً و بناء 4
 الكاربوهٌدرات .

  21 – 19 ص:  احلبنت اجلطًٍبث:  خبيطب  
ً  الخالٌا جمٌع فً توجد الطبمة احادي بؽشاء محاطة حوٌصالت هً  التعرٌف  التً الخالٌا فً وخاصة تمرٌبا

 محللة نزٌماتالا عدد كبٌر من على تحتوي (مولع) العدلة البٌض الدم خالٌا مثل البلعمة بمابلٌة تتمٌز
 .  الخلٌة داخل  هضم عن مسؤولة تكون

  و الشوائب المجهرٌة االحٌاء و الماٌتوكوندرٌا لطع و الؽذاء دلائك من الخلٌة الساٌتوبالزم تخلٌص. 1  االهمٌة

مثل تحول أختفاء ذنب ٌرلة الصفدع و تحولها  فً الحٌوانات الشكلً التحول عملٌة فً مهم دور لها .2          
 . نتٌجة تحطٌم مكونات الساٌتوبالزم و موت الخالٌا بعملٌة التحلل الذاتً  الى ضفدع البالػ 

 .  الحً الكائن موت عند لها المكونة الخالٌا تحطٌم على تعمل. 3           

 .  الذاتً التحلل عملٌة خالل من الطبٌعة فً العناصر تدوٌر. 4           

 .   اَسٌى 41 اكثر من  على الحالة الجسٌمات تحتوي              

 المحللة نزٌماتاال تحرر خالل من موتها بعد الحٌة الكائنات اجسام تحلل فً تسهم عملٌة هً  الذاتـــً التحلل
 وتدوٌر الكبٌرة الجزٌئات من محتوٌاته وهضم الخلٌة ساٌتوبالزم الى من الجسٌمات الحالة

 . الطبٌعة فً عناصرها

   ؟ العدلة البٌض الدم خالٌا فً الحالة االجسام وجود : 1علل  

  الؽرٌبة االجسام و البكترٌا هضم عن مسؤولة تكون محللة انزٌمات على تحتوي النها :1علل ج
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    ؟(الذاتً التحلل ٌمصد) المٌتة الخالٌا بتحطٌم الحالة الجسٌمات تساهم :2علل   

  ؟ الشكلً التحول عملٌة فً الحالة الجسٌمات تساهم  :3علل   

    ؟ الشوائب من الساٌتوبالزم بتخلٌص الحالة الجسٌمات تموم : 4علل  

 الجزٌئاتمحتوٌات الساٌتوبالزم من  هضم عن مسؤولة تكون محللة انزٌمات على تحتوي النها : 2,3,4علل ج
 . الطبٌعة فً عناصرها تدوٌر بالتالً موت الخلٌة  و الكبٌرة

 اضحاضة اضجديطات و صوضجي جكاز بين االختالسات

احلبنت اجلطًٍبثكىجلً خهبز

 كبٌرة فجوات و حوٌصالت و اكٌاس من ٌتكون. 1

 . ملساء بأؼشٌة محاطة      

 .لخلٌة فً مختلفة مواد افراز و بناء وظٌفته. 2 

الطبمة حادي بؽشاء محاطة حوٌصالت من تتكون. 1

.  لكبٌرة الجزٌئات من الخلٌة داخل هضم وظٌفتها. 2

: اخلهٍت هٍكم:  ضبدضبا 
. النواة الحمٌمٌة الخالٌا فً الخلٌة هٌكل مكونة انذقٍقت انُبٍببث و انذقٍقت اخلٍىغ من هٌكل الخلٌة كالً  ٌشمل

 عن مسؤوله تكون (مولع) العضلٌة الخالٌا فً توجد مستمٌمة و رلٌمة تراكٌب عن عبارة هً

 .  (وظٌفة) االنبساط و التملص على الخلٌة لدرة

. ادلبٌىضني خٍىغ و االكخني خٍىغ من تتكون   تركٌب

. ادلبٌىضني بروحني + االكخني بروحني من  الكٌمٌاوي التركٌب
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فً توجد,  (كٌمٌاوي تركٌب) التٌوبٌولٌن بروتٌن من مكونة انبوبٌة تراكٌب عن عبارة هً  

 , (مولع) الفطرٌات و الطحالب مثل الواطئة االحٌاء بعض و الحٌوانٌة الخالٌا ساٌتوبالزم
ً  دوراً  تلعب  ، الخلٌة هٌكل فً مهمة ، الخلٌة انمسام اثناء الكروموسومات حركة فً حٌوٌا
المركزٌة  الجسٌمات و االسواط و االهداب تركٌب فً تدخل ، المواد وانتمال تنظٌم و

)االهمٌة(

 اضدشيقة اضظبيبات و اضخيوط بين االختالسات

انذقٍقت انُبٍببثانذقٍقت اخلٍىغ

ً  اصؽر. 1  .  حجما

 . مستمٌمة و رلٌمة تراكٌب. 2

. الماٌوسٌن بروتٌن و االكتٌن بروتٌن من تتكون. 3

 . العضلٌة الخالٌا ساٌتوبالزم فً توجد. 4

  االنبساط و التملص على الخلٌة لدرة عن مسؤولة. 5

ً  اكبر. 1 . حجما

.  انبوبٌة تراكٌب. 2

.  التٌوبٌولٌن بروتٌن من تتكون. 3

 بعض و الحٌوانٌة الخالٌا ساٌتوبالزم فً توجد. 4

 .الفطرٌات و الطحالب    

 اثناء الكروموسومات حركة فً مهم دور لها. 5

 انتمال و التنظٌم و ، الخلٌة لهٌكل مهمة ، االنمسام
 و االسواط و االهداب تركٌب فً تدخل ، المواد

 .  المركزٌان الجسٌمان

,  (مولع) النواة من بالمرب الحٌوانٌة الخالٌا ساٌتوبالزم فً ٌوجد تركٌب عن عبارة هو

 (تركٌب) الدلٌمة النبٌبات ثالثٌة مجامٌع تسع من المكونة المرٌكزات من زوج نم ٌتكون
.  (وظٌفة) الخلٌة انمسام عملٌة فً مهم دور لها ,

. التٌوبٌولٌن  بروتٌن  كٌمٌاويال التركٌب 

21 ص:  احلركً اجلطٍى:  ضببؼبا 

  االهداب حركة فً مهم دور له,  (مولع) الخلٌة فً السوط او الهدب لاعدة عند ٌمع تركٌب عن عبارة هو  تعرٌف
 .  (وظٌفة) االسواط و

 (  الدلٌمة النبٌبات ثالثٌة مجامٌع تسع من ٌتكون)  اي تركٌبة فً المرٌكز ٌشابه   التركٌب

ً  الحركً الجسٌم على ٌطلك  : علل  ؟ الماعدي بالجسٌم احٌانا

.  االسواط و االهداب لاعدة عند وجوده بسبب : علل ج
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 اضطرصزي اضجديم و اضحرصي اضجديم بين االختالسات

 ادلركسي اجلطٍى احلركً اجلطٍى

 .  واحد مرٌكز من ٌتكون. 1

 . الخلٌة فً السوط او الهدب لاعدة عند ٌمع. 2

 االسواط او االهداب حركة فً مهم دور له. 3

 . مرٌكزان من ٌتكون. 1

 .  النواة من بالمرب الحٌوانٌة الخلٌة ساٌتوبالزم فً ٌمع. 2

 . الخلٌة انمسام عملٌة فً مهم دور له. 3

    

 22 ص:  انفدىاث:  ثبيُبا 
  (مولع) الخلٌة ساٌتوبالزم ضمن توجد ؼشائٌة اكٌاس عن عبارة هً    التعرٌف

 اضفجــــــــــــــوات أظــــــــــــــــــــواع

 االهًٍت ادلىقغ انُىع ث

 الطلٌعٌات خالٌا ساٌتوبالزم فً المتملصة الفجوة 1

 االمٌبا و البرامٌسٌوم مثل

 المواد بعض مع الزائد الماء من الخلٌة تخلٌص

 االبرازٌة

 الخلٌة داخل الؽذاء هضم = الؽذائٌة الفجوة 2

 خزن المواد المختلفة المختلفة المواد خزن النباتٌة الخالٌا ساٌتوبالزم فً العصٌرٌة الفجوة 3

    

  فً الفجوات داخل ٌوجد بشكل محلولو  ذائبة بصورة مختلفة لمواد عصٌر عن عبارة هو   الخلوي العصٌر
                        (مولع) النباتٌة الخالٌا

 22 ص( :  انطبٌخىبالزيٍت ادلخهفبث)  نهخهٍت احلٍت انغري احملخىٌبث
 متراكمة مخلفات او اٌضٌة مواد من تتكون (مولع) الخالٌا ساٌتوبالزم فً مؤلتة مكونات عن عبارة هً  التعرٌف

 . و بعده اشكال  مختلفة طبٌعة ذات

  للخلٌة الحٌة غٌر المحتوٌات اشكال

 ) اعطً مثاالً(.  الدهنً النسٌج و الكبد خالٌا فً دهنٌة لطٌرات. أ

 ) اعطً مثاالً(.  الكبد خالٌا فً الكالٌكوجٌن مثل كاربوهٌدراتٌة تجمعات. ب

 ) اعطً مثاالً(.  الؽدٌة الخالٌا فً افرازٌة حبٌبات بشكل التً تخزن بروتٌنات. ج

 ) اعطً مثاالً( .  الجلد خالٌا فً الحال هو كما صبؽات او ملونة مواد محلفات. د

 مثل بؽشاء محاطة بٌضوٌة او كروٌة حبٌبات شكل تتخذ التً الفٌتامٌنات بعض و هرمونات و انزٌمات. هـ
 ) اعطً مثاالً(.  العصبٌة االفرازٌة الحبٌبات
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 . فٌتامٌنات+  هرمونات+  صبؽات+  بروتٌنات+  كاربوهٌدرات+  دهون    الكٌمٌاوي تركٌبها

 .  الخالٌا الساٌتوبالزم مخلفات و االٌضٌة مواد من   منشأها

  24– 22 ص:  انُىاة. د
 ؟فً الكائنات الحٌة  الخلٌة مكونات اهم النواة تمثل : 1علل  

 .  الساٌتوبالزم و النواة بٌن االٌضٌة المبادالت على ٌعتمد الخلٌة بماء الن :1علل ج

 ؟ للحٌاة اساسً النواة وجود ٌعد : 2علل  

 .  الحمر الدم خالٌا مثلثم تتحلل  لصٌرة لفترة تعٌش  )اعطً مثاالً( النواة تفمد التً الخلٌة الن :2علل ج

ً  الخالٌا نوى تظهر : 3علل      ؟ اشكالها فً تباٌنا

 .  الخلٌة بشكل صلة ذو النه :3علل ج

 .  البٌض الدم خالٌا مثل,    (مثاالً  اعطً) الشكل منتظمة ؼٌر تكون النواة

 . العصبٌة االنسجة و الكبد و الؽضروؾ خالٌا مثل,  (مثاالً  اعطً) النواة ثنائٌة الخلٌة تكون لد

ً  ٌكون   النواة مولع ً  او جانبٌا   ،  الجنٌنٌة الخالٌاكما فً  )اعطً مثاالً( مركزٌا  الخالٌاكما فً   )اعطً مثاالً( محٌطٌا
  المخاطٌة و الدهنٌة

 . انكرويبحٍٍُت انشبكت و انُىٌت و انُىوي انبالزو و انُىوي انغشبء من النواة تتكون    التركٌب

 النواة الحمٌمٌة الخالٌا جمٌع فً النواة بمحتوٌات ٌحٌط النفاذٌة اختٌاري الطبمة ثنائً رلٌك ؼشاء هو  تعرٌف
 .  (وظٌفة) الساٌتوبالزم و النواة بٌن المواد تبادل بتنظٌمو هو ٌحدد النواة و ٌموم ,  (مولع)

  ؟ الساٌتوبالزم و النواة بٌن المواد تبادل بتنظٌم النووي الؽشاء ٌموم : 4علل    

 . المواد جزٌئات بعض خاللها من تمر دلٌمة ثموب الحتوائه على : 4 علل ج

 و بالنوٌة المتمثلة و النووٌة المحتوٌات هفٌ تتوزع و (مولع)النواة ٌملىء هالمً سائل عن عبارة هو تعرٌف  
 . ( وظٌفة) الكروماتٌنٌة الشبكة

ً  الحجم كبٌرة كروي تركٌب عن عبارة هً  تعرٌف  حامض و بروتٌن من تتكون (مولع) النواة داخل ٌوجد نسبٌا

 .  (وظٌفة) الراٌبوسومات تكوٌن فً هام دور لها (التركٌب) RNA الراٌبً نووي

 (مثاالً  اعطً) نوٌات اربع على البصل خلٌة نواة تحتوي 

  (وظٌفة) فٌها الموروثات تحمل و (مولع) النواة داخل توجد الشكل منتظمة ؼٌر متداخلة خٌطٌة تراكٌب هً  تعرٌف
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 الكروماتٌنٌة الشبكة تكاثؾ من الخلوي االنمساماثناء  تظهرفً الؽالب  عصوٌة تراكٌب هً  الكروموسومات
 .  (اهمٌتها) اخر الى جٌل من الوراثٌة الصفات نمل عن المسؤولة الموروثات تحمل (منشأ)

 ؟ كبٌرة اهمٌة لكروموسومات اكتسبت : 5علل   

.  والطفرات والتباٌن والتكاثر الوراثة فً تلعبه الذي االساسً الدور بسبب  :5 علل ج

. ماٌكرومتر(  4 – 6)  االنسان فً و ماٌكرومتر( 0.2 – 50)  الكرموسوم طول ٌبلػ

 االطثضة طع اضخاليا سي اضصروطودوطات ردد

بٍىض( ، َؽف) اجلُطٍت اخلالٌب يف ػذدهب اجلطًٍت اخلالٌب يف ػذدهب انكبئٍ ث

) مثال : االلل عدداً ( 21االسكارس دودة1

) مثال : االكثر عدداً ( 381191االسبانٌة الفراشة2

126المنزلٌة الذبابة3

2613الضفدع4

8141الحمامة5

4623االنسان6
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 اضظباتية و اضحيواظية اضخضية بين طقارظة

 

 اخلهىٌت االَشؽت
  -: االزذية ربر اضطواد ربور:  اواًل

  26ص -: االَخشبر. 1
  وسط خالل الجزٌئات و االٌونات حركة هو  تعرٌف

  الى العالً التركٌز ذات المناطك من معٌن          

 .  الواطىء التركٌز ذات المناطك          

  المجردة بالعٌن االنتشار ظاهرة مالحظة ٌمكن   التجربة

  او النحاس لكبرٌتات بلورات وضع ، خالل من           

  ماء ٌحوي زجاجً اناء فً البوتاسٌوم برمنؽنات          

  ذوبان من الملونة المادة انتشار نالحظ فسوؾ ،          

 . الماء فً البلورات          

  ؟ الطوٌلة المسافات عبر انتشارها من اسرع المصٌرة المسافات عبر الملونة المادة تنتشر : علل  

ً  تتناسب المنتشرة الجزٌئات انتشار ان :علل ج  . االنتشار المتاح للولت التربٌعً الجذر مع طردٌا

 انُببحٍت اخلهٍت احلٍىاٍَت اخلهٍت

 . رلٌك بالزمً ؼشاء هٌئة على ٌكون. 1

 

 

 .  بالستٌدات على تحتوي ال. 2

 

  فً دور لها مركزٌة جسٌمات على تحتوي. 3

 . الخلٌة انمسام   

 فً منتشرة ، الحجم صؽٌرة ، العدد كثٌرة الفجوات. 4

 .  الساٌتوبالزم

 الساٌتوبالزم فً تخصر ٌحصل الخلٌة انمسام عند. 5

 .الداخل نحو الخارج من ٌمتد

  بالزمً ؼشاء هٌئة على ٌكون الخلوي الؽالؾ. 1

  ٌحوي سمٌن سٌلٌلوزي جدار الى باالضافة رلٌك    

ً  الخشبٌن       . احٌانا

  او اللون عدٌمة و خضر بالستٌدات على تحتوي. 2

 . ملونة    

  النباتات بعض فً اال مركزٌة جسٌمات تحتوي ال. 3

 . البدائٌة    

 تشؽل لد ، الحجم كبٌرة ، العدد للٌلة الفجوات. 4

 .  البالؽة الخلٌة حجم معظم

 التً الخلوٌة الصفٌحة تتكون الخلٌة انمسام عند. 5

 ٌكونها حٌث الخارج الى المركز من تنمو
 . الخلٌة بروتوبالست
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  27 ص  -: انُفىرٌت. 2
   البالزمً الؽشاء عبر محٌطها و الخلٌة بٌن المواد تبادل ظاهرة هً    تعرٌف

 .روببَهب يف ادلبء  درخت ،انبالزيً انغشبء يٍ ادلرور ػهى ادلىاد قذرة على الخلٌة ؼشاء عبر المواد النفوذٌة تعتمد

 

 الجدار مثل جزٌئاتها حجم او طبٌعتها عن النظر بؽض من خاللها المواد تنفذ:  ذات نفاذٌة تامة اغشٌة .أ
 . الخلوي

 .  المذٌبات عبور معدالت بنفس الذائبات بعبور تسمح ال هذه :نفاذة  شبة اغشٌة .ب

ً  المواد بعبور تسمح هً :اختٌارٌة  ذات نفاذٌة اغشٌة .ج ً  اختٌارٌا  . البالزمً الؽشاء مثل جزٌئاتها لحجم تبعا

 .  الناٌلون مثل :نفاذة  غٌر اغشٌة. د

 .خبرخٍت و داخهٍت  منها عوامل بعدة للمواد البالزمً الؽشاء نفاذٌة تتأثر    

 . الواطىء التركٌز مناطك الى العالً التركٌز مناطك المواد حركة هو  االنتشار و النفوذٌة بٌن تشابه هنان

  28 – 27 ص -: انخُبظح. 3
ً  النفاذٌة اختٌاري ؼشاء خالل الماء جزٌئات حركة هً   تعرٌف  جزٌئات حركة تتم و التركٌز الختالؾ تبعا

 . االنتشار لانون  وفك الماء

ً  السٌلوفان مثل نفاذٌة اختٌارٌة ؼشاء نستخدم    التناضح تجربة  بالماء الممع ٌمأل ، لمع نهاٌة فً بأحكام مربوطا
 وخارج داخل الماء مستوى ٌكون بحٌث ممطر ماء فٌه زجاجً حوض فً ٌوضع ،الممطر 
 .  متساوي الممع

 مشٌراً  الزجاجً الممع فً الماء مستوى ارتفاع نالحظ ، الممع الى سكري محلول اضافة عند                     
ً  الممع فً السكري المحلول الى السٌلوفان ؼشاء خالل من ٌمر الماء ان الى ً  مسببا  ضؽطا

 ً  .  هٌدروستاتٌكٌا

 انعغػ مع اذلبٌذروضخبحٍكً انعغػ ٌتساوى عندما ,  )علل( خالل تجربة التناضح  الماء جزٌئات دخول ٌتولؾ 
 . انخُبظح
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 ال الخلٌة ، الخلٌة الساٌتوبالزم فً لتركٌزه مساو الخلٌة خارج الماء تركٌز ٌكون -:التركٌز متعادل محلول. أ
 (حٌوانٌة لخلٌة ٌحدث ما تأثٌره او ٌمصد) الماء تكتسب او تفمد

 فً الذائبة المواد منخفض بالممارنة  النفاذة ؼٌر الذائبة المواد تركٌز ٌكون -:التركٌز واطىء محلول. ب
ً  الماء تكتسب فٌه الخلٌة.  الموجودة الخلٌة الساٌتوبالزم  الخلٌة انتفاخ الى مؤدٌا
   (حٌوانٌة لخلٌة ٌحدث ما تأثٌره او ٌمصد)  تمزلها و الحٌوانٌة

 من الماء حركة تكون . الساٌتوبالزم بالممارنة مع عال الذائبة المواد تركٌز ٌكون -ج. محلول عالً التركٌز:
ً  الخارجً المحلول الى الساٌتوبالزم  لخلٌة ٌحدث تأثٌره او ما  ٌمصد)  الخلٌة انكماش مسببا

   ( حٌوانٌة

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ المختلفة المحالٌل فً وضعها عند تنكمش او تنتفخ ال النباتٌة الخلٌة علل :   

 . الخلوي الجدار لوجود نظراً  ج علل :

 محلول فً وضعها عند الخلٌة من الماء خروج نتٌجة الخلٌة جدار عن الخلوي الؽشاء ابتعاد عملٌة هً  البلزمه 
 .  )المسؤول عن البلزمة( التركٌز عالً

 الى ماء اضافة عند االولى حالتها الى زمةلالب عملٌة الى تعرضت التً الخلٌة عودة عملٌة هً  البلزمه أزاله
 .  البلزمه()المسؤول عن أزاله  المحلول

  29 ص:  انفؼبل او انُشػ انُقم. 4
  مناطك الى الواطئ التركٌز مناطك من الخارجً محٌطها من المواد لبعض الخلٌة امتصاص عملٌة هو  تعرٌف

 .  ATP جزٌئات بشكل طالة صرؾ مادة حاملة و الى العملٌة هذه تحتاج و العالً التركٌز

  الشرح او لٌةآ

 و الداخل الى الخارج من التحرن ٌمكنها الخلٌة ؼشاء فً حاملة مادة وجود خالل من العملٌة هذه تنجز 
 السطح بأتجاة تتحرن و ، الخلٌة تحتاجها جزيء او اٌون اخرى المادة مع الحاملة المادة تتحد حٌث. بالعكس
  ATP بشكل طالة صرؾ الى العملٌة هذه تحتاج.  الساٌتوبالزم داخل المنمولة المادة تنفصل حٌث للؽشاء الداخلً

 .  للخلٌة البالزمً الؽشاء فً     الحاملة المادة مولع

 . الخلٌة ؼشاء عبر نملها و المنمولة المادة مع االتحاد    الحاملة المادة وظٌفة
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ً  الخالٌا تمتص : علل    الخلٌة داخل المواد تلن تراكٌز ان من بالرؼم الخارجً محٌطها من المواد بعض احٌانا
         ؟ الخارج فً منها اعلى

 مادة وجود خالل من التركٌز اتجاة عكس المواد نمل فٌها ٌتم التً و الفعال النمال بعملٌة لٌامها بسبب : علل ج
 .   ATP جزٌئات بشكل طالة صرؾ و الخلوي الؽشاء فً حاملة

 ( اخلهىي االكم)  29 ص: انبهؼًت. 5
بماٌا  البٌض الدم خالٌا فٌها تلتهم التً الطرٌمة و االمٌبا مثل الطلٌعٌات بٌن للتؽذٌة شائعة طرٌمة هً  تعرٌف

 . بالدم توجد التً البكترٌاالخالٌا و 

 الشرح  او آلٌة

ً  الخلٌة ؼشاء ٌكون بأن العملٌة هذه تتم   المادة ٌحٌط جٌبا

  و الخلٌة سطح من الحوصلة الجٌب او نفصلٌ ثم ، الصلبة 

   بواسطة محتوٌاتها تهضم ،ثم الساٌتوبالزم داخلالى  ٌتحرن

  فً الموجودة الحالة الجسٌمات من المفرزةات االنزٌم

 . الساٌتوبالزم

  31 ص:  اخلهىي انشرة. 6
  الخلٌة داخل الى الخلٌة خارج من سائلة مادة دخول عملٌة هو   تعرٌف 

 الشرح او آلٌة

 ؼشاء فً صؽٌر انبعاج حدوث خالل من العملٌة هذه تتم

  حوٌصله داخل تصبح التً و السائلة بالمادة ٌحٌط الخلٌة

 . الخلٌة داخل تصبح و الخلٌة ؼشاء من تنفصل حٌث
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   31 ص:  اخلهىي اإلخراج. 7
  داخل من المواد بعض تحرٌر عملٌة هو   تعرٌف

  خالٌا تخلص فً كما خارجها الى الخلٌة          

  أو مهضومة الؽٌر المواد بماٌا من مختلفة          

  .  الهرمونات مثل مواد ألفراز           

 

 اضطقارظات

 اخلهىي انشرة اخلهىي االكم

 الى الخلٌة ؼشاء عبر صلبة مواد ادخال عملٌة. 1

 . الخلٌة ساٌتوبالزم داخل

 الى الخلٌة ؼشاء عبر سائلة مواد ادخال عملٌة. 1

 . الخلٌة ساٌتوبالزم داخل

    

 اخلهىي االخراج اخلهىي االدخبل

 الى الخلٌة ؼشاء عبر مختلفة مواد ادخال عملٌة. 1

 . الخلٌة ساٌتوبالزم داخل

 الدم خالٌا التهام و الطلٌعٌات تؽذٌة طرق فً كما. 2

 . )االهمٌة(المواد  شرب و الدم فً للبكترٌا  البٌض

 الى الخلٌة ؼشاء عبر المواد بعض تحرٌر عملٌة. 1

 . الخلٌة ساٌتوبالزم داخل

 الؽٌر المواد بماٌا من الخالٌا بعض تخلص فً كما. 2

 . )االهمٌة(الهرمونات  افراز و مهضومة

 

 انبهؼًت انبهسيه

 الخلٌة ساٌتوبالزم من الماء جزٌئات خروج عملٌة هو
 . التركٌز عالً محلول فً وضعها عند

 الخلٌة داخل الى صلبة مختلفة مواد دخول عملٌة هً

 . الخلٌة ؼشاء عبر

       

 انفؼبل انُقم انُفىرٌت

 عبر محٌطها و الخلٌة بٌن المواد تبادل عملٌة. 1

 الى العالً التركٌز مناطك من الخلٌة ؼشاء
 الواطىء التركٌز

 وجود او ATP بشكل طالة صرؾ الى تحتاج ال. 2

 . الخلٌة ؼشاء فً حاملة مادة

 محٌطها من للمواد الخلٌة امتصاص عملٌة. 1

 الى الواطىء التركٌز مناطك من الخارجً
 . العالً التركٌز مناطك

 مادة وجود و  ATP بشكل طالة صرؾ الى تحتاج. 2

 .  الخلٌة ؼشاء فً حاملة
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انُفىرٌتاالَخشبر

الؽشاء البالزمً عبر محٌطها و الخلٌة بٌن المواد تبادل . معٌن وسط خالل الجزٌئات و االٌونات حركة

31 - 24 ص:  اخلهىي االٌط

عن هذو عملٌة تتضمن و ، االنزٌمات بمساعدة الخلٌة فً تحدث التً الكٌمٌائٌة التحوالت مجموع هو  تعرٌف

.النواتج  تبنى طرٌمها عن ٌتم بُبء عملٌة و المواد تحللطرٌمها 

. ؼبقت اضخهالك ٌتم البناء عملٌة فً بٌنما,  ؼبقت حترٌر الهدم عملٌة ٌرافك

31ص:  انخُفص

. انكهىكىز ضكر هً الحٌة الخالٌا فً الرئٌسٌة التنفس مادة

 متحوالً  الخلٌة ساٌتوبالزم فً الكلوكوز سكر منها ٌعانً التً الكٌمٌائٌة التفاعالت من سلسلة هو السكري التحلل
 .  الباٌروفً الحامض من جزٌئتٌن الى

.  ATP جزٌئة تستهلن 6C الفوسفات احادي كلوكوز الى فٌتحول بالفسفره 6C الكلوكوز تنشٌط. 1

.  معٌن انزٌم بفعل 6C الفوسفات احادي فركتوز الى 6C الفوسفات احادي الكلوكوز تحوٌل. 2

.ATP جزٌئة تستهلن 6C الفوسفات ثنائً فركتوز الى الفسفره بعملٌة  6C الفوسفات احادي الفركتوز تنشٌط. 3

.  كمحصلة  3Cالمفسفر الكلسٌرالدٌهاٌد من جزٌئتٌن الى 6C الفوسفات ثنائً الفركتوز جزٌئة تنشطر. 4

 ATP جزٌئات اربع انتاج ذلن خالل ٌتم ، باٌروفً حامض جزٌئة الى المفسفر الكلسٌرالدٌهاٌد جزٌئة تتحول. 5

 .الفسفره عملٌة فً منها جزٌئتان تستهلن ، التحول عملٌة خالل

ً  التنفس كان اذا. 6  كان واذا ، الخلٌة ساٌتوبالزم فً لبنً وا كحولٌا تخمر الباٌروفً للحامض ٌحصل الهوائٌا

 ً  فً كرٌب دورة تفاعالت فً لٌدخل A – كو استٌل جزٌئة الى الباٌروفً حامض فٌتحول هوائٌا

 .  الخلٌة الماٌتوكوندرٌا

 ؟ السكري التحلل خالل  ATP من جزٌئتٌن استهالن : علل 

تستخدم فً تنشٌط الكلوكوز الى كلوكوز احدي الفوسفات و  تنشٌط الفركتوز احادي الفوسفات  النها ج علل :
 الى فركتوز ثنائً الفوسفات . 

انخُفص انالهىائً
. انخخًر انهبًُو  انخخًر انكحىيلٌشمل التنفس الالهوائً نوعٌن هما 
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فً  هو مجموعة من التفاعالت الكٌمٌائٌة التً تعانً منها جزٌئة حامض الباٌروفً   التخمر الكحولً. 1
عند ؼٌاب او نمص االوكسجٌن متحوالً جزٌئة   خالٌا الخمٌرة و النباتاتساٌتوبالزم 
 . كحول اثٌلً

 ( الخمٌرة ، النباتاتالتً تحصل للحامض الباٌروفً فً ساٌتوبالزم خالٌا )  

  . استالدٌهاٌدمتحوالً الى  C02بأنتزاع جزٌئة  اكسدة ٌحصل للحامض الباٌروفًأ . 

 .  كحول اثٌلًمتحوالً الى   بهٌدروجٌن التحلل السكري ةاختزالثم ٌتم ب. 

 

C6H12O6           2CH3-C-COOH             2CH3-C-H              2CH3CH2OH + 2ATP 

 سكر كلوكوز            حامض باٌروفً                       استالدٌهاٌد كحول اثٌلً                     طالة     

هو مجموعة من التفاعالت الكٌمٌائٌة التً تعانً منها جزٌئة حامض الباٌروفً فً التخمر اللبنً  . 2
ؼٌاب او نمص فً االوكسجٌن  عند البكترٌا و العضالتانواع ساٌتوبالزم خالٌا بعض 

           . حامض لبنًمتحوالً الى 

: كما فً المعادلة االتٌة حامض اللبنًمتحوالً الى  اختزاالا ٌحصل للحامض الباٌروفً   

  

C6H12O6                      CH3-C-COOH              2CH3-CH-COOH + 2ATP 

 حامض باٌروفً               سكر كلوكوز  حامض لبنً                      طالة              

  انخُفص اذلىائً 
فً  A-هً سلسلة من التفاعالت التً تحصل للحامض الباٌروفً بعد تحولة الى استٌل كو   دورة كرٌبس. 1

 ) لدورة واحدة ( .ATP 12البالغة   الى تحرٌر كامل للطالة و  تؤديالماٌتوكوندرٌا 

  ممدار الطالة المتحررة من اكسدة جزيء ؼرامً واحد من سكر الكلوكوز اكسدة تامة بوجود االوكسجٌن ؟. 2

2 ATP 

 ربح الطالة من التحلل السكري

( 2 X 3 ATP ) 6 ATP 

 A –من تحول جزٌئتً حامض باٌروفً الى استٌل كو 

( 2X 3 ATP ) 6 ATP 

 الناتج من التحلل السكري بعد مرورها بسلسلة نمل االلٌكترونات  ( H 2 )2من 

(2 X 12 ATP ) 24 ATP 

 من دورتً كرٌب

 ( ATP 38 )ٌصبح المجموع =  

 سكري تحلل

 بنزع أكســدة

 CO2 

 بواسطة أختزال

 2(2H) II 
O 

 سكري تحلل

 بواسطة أختزال

 2(2H) 

II 
O 

II 
O 

I 
OH 
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 34حثبٍج ثُبئً اوكطٍذ انكبربىٌ : ص 
 تعد عملٌة تثبٌت ؼاز ثنائً اوكسٌد الكاربون عملٌة بناء ؟  : علل   

( بصنعها )التً تموم بها النباتات الن هذا التفاعل ٌؤدي الى تكوٌن جمٌع الجزٌئات العضوٌة المعمدة؟ : ج علل

اَقطبو اخلهٍت
34انالخٍؽً : ص . االَقطبو ادلببشر او 1

 ساٌتوبالزمٌة هو احد انواع االنمسام الخلوي الذي تنمسم فٌه الخالٌا دون حصول تؽٌٌرات نووٌة و  تعرٌف
. )أعطً مثاالً( ٌحدث فً البكترٌا و الطحالب الخضر المزرلةو   واضحة

، ومن ثم انمسامها و تكوٌن  تخصر النواة او المادة النووٌة و الساٌتوبالزمتم عن طرٌك ت   عملٌة االنمسام
 خلٌتٌن تحوي كل منهما على جزء من النواة او المادة النووٌة و الساٌتوبالزم االصلً . 

@A_M_Z_F السادس في التفوق رحلة



االستاذ رائد العباديالفصل االول                                                                 

21

36 – 34. االَقطبو غري يببشر او اخلٍؽً : ص 2

النوعٌة و تسلم كل من الخلٌتٌن البنوٌتٌن الجدٌتٌن نفس العدد هو عملٌة انمسام النواة بصورة تضمن   التعرٌف
  . )الهدؾ او االهمٌة(فً الخلٌة االم اصالً من الكروموسومات الموجودة 

بتخلٌك جزٌئات كبٌرة من االحماض تموم الخلٌة ه ي ٌسبك عملٌة انمسام الخلٌة وفٌهو الطور الذ   الطور البٌنً
 .  )فً اي طور ٌحدث( ٌتم تضاعف الجسٌم المركزي, و بناء البروتٌنات , النووٌة  

نواة الخلٌة اكبر من انوٌه الخالٌا المنمسمة ، بناء البروتٌنات ، بناء االحماض النووٌة    ممٌزات الطور البٌنً
(، وتضاعؾ الجسٌم DNA)النووي الراٌبً منموص االوكسجٌن الحامض  مثل

 المركزي . 

 اطوار اربعة االعتٌادي االنمسام ٌضم

انخًهٍذي  انؽىر. 1
-مجموعة من العملٌات او التؽٌرات النووٌة و الساٌتوبالزمٌة : دلٌمة و تحصل فٌه 36 – 06 من ٌستؽرق

 هما متماثلٌن جزئٌن من تتكون التً والتً تبدو كثٌفة  الكروموسومات من عدد الى الكروماتٌنٌة الشبكة ماٌزتت. أ
 . المركزٌان جزئهما من ٌرتبطان اللذان الكروماتٌدٌن

 .  الخلٌة لطبً نحو متعاكسٌن اتجاهٌن فً ٌتجهان و بعضهما عن المركزٌان الجسٌمان ٌتباعد. ب

. المؽزل خٌوط بٌنهما ٌتكونو  النجم تدعى شعاعٌة خٌوط منهما ٌمتد. ج

.  النووي الؽشاء و النوٌة تختفً. د 

اختفاء ظهور الكروموسومات , الكروموسومات مكونة من كروماتٌدٌن , ظهور النجم ,

 . , ظهور االجزاء المركزٌة , اختفاء الشبكة الكروماتٌنٌة النوٌة , اختفاء الؽشاء النووي      

 الخلوي االنمسام اثناء تباعدهما بعد  (منشأ) المركزٌان الجسٌمان من تتكون شعاعٌة خٌوط عن عبارة هو   النجم
 .  (االهمٌة) المؽزل خٌوط بٌنهما ٌتكون

. الخلٌة لطبً نحو حركتها فً تساهم و االنمسام خالل علٌها الكروموسومات التصاق  المغزل خٌوط وظٌفة

ً ,  )مولع(  كروموسوم كل كروماتٌدا بٌنٌمع  تركٌب هو  المركزي الجزء  الكروموسوم و ٌربط ٌموم بربطهما معا
 . (وظٌفة) الخلوي االنمسام اثناء المؽزل بخٌوط
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   ؟ الخلٌة انمسام عملٌة فً مهم دور المركزي للجسٌم : علل   

تساهم فً حركة الكروموسومات  حٌثالنه خالل االنمسام ٌكون النجم الذي ٌموم بتكوٌن خٌوط المؽزل  ج علل :
                                      . الخلوي فصالً لالنمسام ننحو لطبً الخلٌة خالل الدور اال

 

 

 

 

 

 االضخىائً انؽىر. 2
 -و تحصل فٌه العملٌات او التؽٌرات االتٌة : دلٌمة  2 – 6 من ٌستؽرق   

 .  الكروموسومات تتؽلظ و تنكمش. أ     

ً  الكروموسومات تأخذ. ب        المؽزل استواء خط عند مولعا

  المؽزل خٌوط من بخٌط الكروموسومات تتعلك. ج    

 .  المركزي الجزء بواسطة        

انكماش و تؽلظ الكروموسومات , تراصؾ الكروموسومات عند خط استواء الخلٌة ,    

 تعلك الكروموسومات بخٌوط المؽزل . 

 االَفصبيل انؽىر. 3
  . دلٌمة  3 – 15 ٌستؽرق    

      

 عن كروموسوم لكل فً الطور التمهٌدي الشمٌمة الكروماتٌدات من الناتجة البنوٌة الكروموسومات تنفصل  
 . للخلٌة متعاكسٌن باتجاهٌن بعضها

     

 

 

 

 

 انفصال الكروموسومات البنوٌة الناتجة من الكروماتٌدات الشمٌمة .     
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 .  المطبٌن نحو الكروموسومات وتسحب ATP   بوجود تتملص المؽزل خٌوط ان ٌعتمد. أ  

ً  بوضعها تعمل المؽزل خٌوط ان ٌعتمد. ب  . المطبٌن نحو الكروموسومات علٌة تنزلك طرٌما

انُهبئً انؽىر. 4
 دلٌمة .  36 – 66 من ٌستؽرق

 الكروماتٌنٌه الخٌوط مكونة الدلٌك الخٌطً شكلها الى تعود الخلٌة لطبً الى الكروموسومات وصول بعد. أ 

 .  النووي الؽشاءٌتكون  واو النوٌات الجدٌدة  النوٌة تتكون. ب   

.  النهائً الطور خالل النووٌة التؽٌرات هً(  ج +ب  +أ  نمطة. )  المؽزل ٌختفً. ج 

خط منطمة ـربـــــل الخلٌة ؼشاء تخصر طرٌك عن ٌحدث يف اخلهٍت احلٍىاٍَت  االَقطبو انطبٌخىبالزيً. د

ً  التخصر ٌزداد الولت بمرور ، الخلٌة استواء  تحوي نواة .  خلٌتٌن الى الخلٌة تنمسم حتى تدرٌجٌا

تفرز الخلٌة استواء خط فً خلوٌة صفٌحة بتكوٌن االَقطبو انطبٌخىبالزيً حيذد انُببحٍت اخلهٍت يف

 .  جهتها من الخلوي جدارها بتكوٌن خلٌة كل تبدأ ثم ، الخلٌة بروتوبالست لبل من 

ظهور الشبكة الكروماتٌنٌة , عودة الكروموسومات الى شكلها الخٌطً , تكوٌن النوٌة

الساٌتوبالزمً , تخصر الؽشاء  , تكوٌن الؽشاء النووي , اختفاء المؽزل , االنمسام 

 البالزمً , تكوٌن الصفٌحة الخلوٌة .   

 الساٌتوبالزمً االنمسام عملٌة خالل الخلٌة استواء منطمة فً ٌظهر تركٌب عن عبارة هً  الخلوٌة الصفٌحة 
 عن مسؤولة تكون , (منشأ)الخلٌة النباتٌة  بروتوبالست لبل من تفرز , (المولع)النباتٌة  للخلٌة
 .  (الوظٌفة) النباتٌة للخلٌة الساٌتوبالزمً االنمسام

ً  تتباٌن الخلوي االنمسام مدة ان . احلً انكبئٍ ػًر و انُطٍح او اخلهٍت نُىع تبعا
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 اضظكائي و اضتطكيدي اضطور بين االختالسات

انُهبئً انؽىرانخًهٍذي انؽىر

 الكروموسومات ظهور و الكروماتٌنٌة الشبكة أختفاء. 1

. المؽزل خٌوط تكوٌن و النجم ظهور. 2

 . النووي الؽشاء و النوٌة أختفاء. 3

 . ساٌتوبالزمً انمسام فٌه ٌحصل ال. 4

  الشبكة ظهور و الكروموسومات اختفاء. 1

 . الكروماتٌنٌة    

 . اختفائها. 2

. النووي الؽشاء و النوٌة تكوٌن و ظهور. 3

 . ساٌتوبالزمً انمسام فٌه ٌحصل. 4

42 – 36 ص:  االخخسايل . االَقطبو3

كروموسومات الى نصؾ العدد الكامل أختزال عدد ال ٌتم فٌه هو عبارة عن أنمسامٌن متعالبٌن للخلٌة   تعرٌف
 االنواع ألفراد الكروموسومات من ثابت عدد على الحفاظ منه الهدؾ لكروموسومات الجسمٌة امن 

 .   خالل عملٌة تعالب االجٌال االحٌاء من المختلفة

. االمشاج تكوٌن خالل المباٌض و الخصى فً

(االمشاج.) النباتات فً االبواغ و الحٌوانات فً البٌوض و كالنطؾ الجنسٌة الخالٌا تكوٌن  وظٌفته او أهمٌته

الخالٌا الناتجةوٌتم فٌه فصل الكروموسومات المتماثلة عن بعضها البعض ) . االَقطبو االخخسايل االول :1

 -( ، وٌشمل اربع اطوار هً :تحوي نصؾ العدد س

هً : مخص ادوارو ٌتضمن  بؽًءٌكون 

. انذور انقالدي1

مما كون الكروموسومات بشكل خٌوط طوٌلة نحٌفة مفردة ذات تثخنات شبٌهة بالفصوص او الخرز ت 
 متضاعؾ فً كل كروموسوم .   DNA، و الـ  ٌضفً على الكروموسوم شكل المالدة

سومات ذات مظهر الكروموسومات ذات تثخنات شبٌه بالخرز او الكرومو

 ٌشبه المالدة . 
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  زدواخًاأل. انذور 2

 تتراصؾ الكروموسومات المتماثلة و تزدوج . أ.      

  و ٌسمى الكروموسومان بالثنائً .بعضها على البعض االخر بعملٌة تدعى االٌثاق  تلتوي أزدواجها بعدب.     

هً عملٌة التواء الكروموسومات المتماثلة بعد ازدواجها بعضها على بعض خالل الدور االزدواجً   االٌثاق
 . )وظٌفة( مكونة تركٌب ٌدعى بالثنائًللطور التمهٌدي االول من االنمسام االختزالً 

ازدواجها  من التواء الكروموسومات المتماثلة بعد هً عبارة عن تركٌب مزدوج ٌتكون   الثنائً او الثنائٌات
 خالل الدور االزدواجً للطور التمهٌدي االول لالنمسام االختزالً .  )منشأ( بعملٌة االٌثاق

 االٌثاق  , ألتواء و تراصؾ و ازدواج الكروموسومات المتماثلة , الثنائٌات .فً اي طور او دور ٌحصل      

 ً. انذور انخغهع3
     

ٌزداد تكاثؾ الكروموسومات و تؽلضها و ٌمل طولها ، فٌظهر تضاعؾ كل كروموسوم الى كروماتٌدٌن أ.    
 ً   اللذان ٌرتبطان بوساطة جزئٌهما المركزٌان و ٌطلك علٌهما بالكروماتٌدٌن الشمٌمٌن . و  واضحا

 ٌظهر زوج الكروموسومات المتماثلة المزدوجة مكونة من حزمة من اربع كروماتٌدات فتدعى بالرباعً. ب.   

 تدعى بالتعابر.و التً تحصل فٌه عملٌة تبادل موالع الموروثات بٌن الكروموسومٌن المتماثلٌن ج.   

 )ٌصح أعطً مثاالً(. كروماتٌد 22و المكونة من  رباعً 23خلٌة االنسان خالل الدور التؽلضً تحوي على 

التً تكون الكروموسومات المتماثلة  و هو عبارة عن حزمة من اربع كروماتٌدات

 ور التؽلضً للطور التمهٌدي االول .تظهر خالل الد

ر هً عملٌة تبادل موالع الموروثات بٌن الكروموسومٌن المتماثلٌن خالل الدور التؽلضً للطو   

 التمهٌدي االول لالنمسام االختزالً .

 م الى كوماتٌدٌن واضحاً , الرباعٌات , التعابر .ٌظهر تضاعؾ الكروموسو    

 . انذور االَفراخ4ً
     

 االبتعاد عن بعضهما . بٌبدأ الكروموسومٌن المتماثلٌن أ.      

 مرتبطان بنمطة واحدة او اكثر تدعى بالتصالبات . انؼٌر الشمٌم نبمى الكروماتٌداٌب.      

 منطمة التصالب  بعضها مع بعض .  تتبادل لطع الكروماتٌدات ؼٌر الشمٌمة فًج.      

موالع تبادل تمثل  ,  )مولع( الكروماتٌدات ؼٌرالشمٌمة بٌنتربط  هً عبارة عن نمطة واحدة او اكثر   

 .  (وظٌفة) لطع الكروماتٌدات ؼٌرالشمٌمة مع  بعضها البعض
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التصالبات , تبادل لطع الكروماتٌدات .

. انذور احلرك5ً

 تزداد كروماتٌدات الكروموسومات المتماثلة لصراً و تؽلضاً . أ.   

 و الؽشاء النووي باالنحالل التدرٌجً .  تبدأ النوٌةب.  

تتحرن مواضع التصالبات بأتجاة نهاٌات الكروموسومات مسببة تنالص فً عدد التصالبات . ج.  

تحرن موالع التصالبات , ٌمل عدد التصالبات .  

, و تظهر االجزاء  ةثنائٌ مجامٌع كروموسومٌة روموسومات المتماثلة عند خط استواء الخلٌة بشكلتترتب الك
 الٌاؾ المؽزل التً تتصل باالجزاء المركزٌة للكروموسومات .  تظهر المركزٌة و 

  ترتب الثنائٌات فً خط استواء الخلٌة .     

تنفصل الكروموسومان المتماثالن )الثنائً( عن بعضهما ، وٌتحركان بأتجاهٌن متعاكسٌن نحو لطبً الخلٌة ، 
 كل كروموسوم مرتبطٌن بواسطة جزئهما المركزي .  ٌبمى كروماتٌدا

 موسومات المتماثلة عن بعضها , انفصال الثنائً . انفصال الكرو    
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ً ما , تتجمع الكروموسومات عند لطبً الخلٌة  و تبدأ النوٌة و الؽشاء النووي بالتكون , و المؽزل ٌختفً ؼالبا
 .  ٌحصل االنمسام الساٌتوبالزمً, و اخٌراً  و الذي ٌحٌط بمجموعتٌن من الكروموسومات الظهور

 تجمع الكروموسومات عند لطبً الخلٌة .     

 

 

 

 

  . االَقطبو االخخسايل انثب2ًَ
      

 . الكامل للكروموسومات  نصؾ العدد نواة الخالٌاكل ٌكون عدد الكروموسومات فً . 1  

تكون الكروماتٌدات متباعدة عن بعضها ، وتختلؾ من حٌث التركٌب بسبب حدوث عملٌة التعابر فً الدور . 2  
 التؽلضً . 

 تكون الكروموسومات فً الخالٌا الناتجة من االنمسام االختزالً االول مختلفة فً التركٌب ؟:  علل   

 بسبب حدوث عملٌة التعابر فً الدور التؽلضً .    :  ج علل

   النواة تحوي نصؾ عدد الكروموسومات .   

 اضتطكيدي االول و اضثاظياالختالسات بين اضطور 

 انخًهٍذي انثبًَ انخًهٍذي االول

 ثنائٌة المجموعة  ه. تكون نواة الخلٌة المشتركة ف1ٌ

 س .2الكروموسومٌة    

 من  ون كروماتٌدات كل كروموسوم تشابه. تك2

 حٌث التركٌب .    

 . ٌكون اطول و ٌمسم الى خمسة ادوار .3

 الكروموسومٌة س..تكون احادٌة المجموعة 1

 

 . تكون الكروماتٌدات مختلفة من حٌث التركٌب 2

  

 . ٌكون الصر و ال ٌمسم الى ادوار . 3
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بخٌوط المؽزل عن طرٌك  و هً متصلةالخلٌة ،  ئٌةستواالصفٌحة ا مستوى عند هاالكروموسومات مولع تتخذ
 . ة تكون الكروموسومات مكونة من كروماتٌدٌن فمطالمركزٌ اجزائها

 

 

 

 

 
 

 االختالسات بين اضطور االدتوائي االول و اضثاظي

 االضخىائً انثبًَ االضخىائً االول

 ٌن ٌتكون الكروموسوم من كروماتٌد ومات بشكل حزم رباعٌة الكروماتٌدتكون الكروموس

 

تنفصل كروماتٌدات كل كروموسوم عن بعضها ، من خالل انفصال جزئٌهما المركزٌان فٌصبح كل كروماتٌد 
  )ممٌزاته( نحو لطبً الخلٌة بواسطة  خٌوط المؽزل  و الذي ٌتحرن, بنوي مستمل  كروموسومممثالً ل

 انفصال الكروماتٌدات الشمٌمة )او الكروموسوم(
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 االختالسات بين اضطور االظفصاضي االول و اضثاظي

 االَفصبيل انثبًَ االَفصبيل االول

 تنفصل الكروماتٌدات الشمٌمة لكل كروموسوم عن بعضها  لكروموسومات المتماثلة عن بعضها تنفصل ا

 

 تتجمع الكروموسومات عند لطبً الخلٌة . . 1

 تزداد الكروموسومات طوالً وتمل سمكاً وتتحول الى مادة كروماتٌنٌة بشكل خٌوط دلٌمة . . 2

 . واحدة من النواة االصلٌة جدٌدتان ن ٌظهر الؽشاء النووي و النوٌة و تتكون نواتا. 3

 ,فً الخلٌة النباتٌة تتكون الصفٌحة الخلوٌة عبر المؽزل ، ثم تتكون الصفٌحة الوسطى ثم جدار الخلٌة . 4

 الؽشاء البالزمً بٌن النواتٌن الجدٌتٌن لٌفصل بٌنهما .  تخصرفً الخلٌة الحٌوانٌة فٌاما     

  .خالٌا احادٌة المجموعة الكروموسومٌة تمثل االمشاج فً الكائنات الحٌة اربع ٌتكون     

 .تكوٌن االمشاج 

 

 

 

 

 

 

 االختالسات بين اضطور اضظكائي االول و اضثاظي

 انُهبئً انثبًَ انُهبئً االول

 من كروماتٌدٌن .  . تتكون الكروموسومات1

 روماتٌدي كل كفً  DNA. الحامض النووي الـ 2

 كروموسوم متضاعؾ .    

 . ٌكون خلٌتٌن .3

 كروماتٌد واحد . تكون الكروموسومات البنوٌة من 1

 . ؼٌر متضاعؾ .2

 

 . اربع خالٌا .3
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 طقارظة بين االظقدام االرتيادي و االختزاضي

االَقطبو االخخسايلاالَقطبو االػخٍبدي

 . انمسام واحد .1

. تتكون من كل انمسام خلٌتٌن متماثلة.2

 . الخالٌا المتكونة متماثلة وراثٌاً .3

الناتجة ٌماثل . عدد الكروموسومات فً الخالٌا 4
 عددها فً الخلٌة االم .

 . ٌحصل فً الخالٌا الجسمٌة .5

. ٌحصل خالل دورة الحٌاة بصورة مستمرة .6

( الؼراض النمو و اصالح . ٌستخدم )الوظٌفة7
 التلؾ فً الخالٌا و التكاثر الالجنسً 

 . انمسامٌن .1

. تتكون اربع خالٌا ؼٌر متماثلة . 2

 متباٌنة وراثٌاً .. الخالٌا المتكونة 3

. عدد الكروموسومات فً الخالٌا الناتجة نصؾ 4
 عددها فً الخلٌة االم .

 . ٌحصل فً الخالٌا الجرثومٌة .5

. ٌحصل بعد النضج الجنسً .6

( فً التكاثر الجنسً و انتاج . ٌستخدم )االهمٌة7
 افراد  جدٌدة . 
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 االَسدح
 05 ص:  ادلقذيح
 .  معٌنة وظٌفة ألداء تخصصت معٌنة خلوٌة نواتج الى باألضافة المتماثلة الخالٌا من مجموعة هو النسٌج  

 . تؼهى االَسدحٌعرؾ العلم الذي ٌهتم بدراسة االنسجة و            

 03 ص:  انُثاذيح االَسدح
 ألنجاز بعضها  مع ممترنة الحجم و الشكل فً تباٌنا   ظهرت التً الخالٌا من مجموعة عن عبارة هً  التعرٌف

 . معٌنة وظٌفة

 03:  ذىزيؼها و انُثاذيح االَسدح َشأج
 . خاليا و أَسدح يرسريًيحتنشأ االنسجة النباتٌة من 

 انُسيح ادلرسريًي انثيُيو  انُسيح ادلرسريًي انقًيتكون على ثالث انواع حسب مولعها من جسم النبات 

 . ادلرسريًي اجلاَثي انُسيحو 

 انُثاذيح األَسدح( ذىزيغ او) ذظُيف

 انىظيفح ادلىقغ انُسيح َىع خ

 النشاط ذات النباتأجزاء  فً المرستٌمً النسٌج 3
 العالً الخلوي االنمسامً

 النمو و الخالٌا انمسام

 ٌتمثل واألوراق والسٌمان الجذور فً االساس النسٌج 2
 اللبٌة واالشعة للب و المشرة بمناطك

 و الجذور فً داخلٌة نسٌجٌة كتل ٌشكل
 واألوراق السٌمان

 النبات ألجزاء الخارجٌة الطبمة البشرة نسٌج 1
 المختلفة

 حماٌةٌكون طبمة البشرة التً تموم ب
 الؽازي التبادل على السٌطرة,  النبات

 الماء امتصاص,

 التً المختلفة النبات أجزاء فً الوعائً النسٌج 4
 اللحاء و خشبال على تحوي

,  الخزن , الؽذائٌة المواد و الماء نمل
 اإلسناد

   

 01 – 02 ص( : االَشائيح)  ادلرسريًي انُسيح. اوالا 

 نشاط تظهر التً النبات اجزاء فً ٌوجد المستمر االنمسام على خالٌا بمدرة ٌتمٌز الذي النسٌج هو  التعرٌف

 بعض و تثخن البراعم و نمو السٌمان و الجذور ملم استطالة عن مسؤول ٌكون )مولع(انمسامً عالً 

 . )وظٌفة(السٌمان  و الجذور
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  لمم فً النمو عن مسؤول ٌكون,  )مولع( السٌمان و الجذور لمم فً ٌمع نباتً مرستٌمً نسٌج هو  التعرٌف
 . )وظٌفة(والسٌمان  الجذور

 السطح بموازه الجانب على النامٌة لمم عن البعٌدة النبات اجزاء فً ٌمع نباتً مرستٌمً نسٌج وه  التعرٌف 
 . )وظٌفة(النبات  فً التثخن و الثانوي النمو عن مسؤوال   ٌكون , )مولع(للنبات  الخارجً

  . انفهيُي انكايثيىوو  انىػائي انكايثيىو هما النسٌج المرستٌمً الجانبً نوعٌن نوعٌن ٌشمل

 عن مسؤول ٌكون , )مولع( للنبات الخارجً السطح بموازة ٌمع جانبً مرستٌمً نسٌج هو  انىػائي انكايثيىو.  أ

 .   (وظٌفة) الثانوٌٌن اللحاء و الخشب نسٌج تكوٌن

 عن مسؤول ٌكون,  )مولع( للنبات الخارجً السطح بموازة ٌمع جانبً مرستٌمً نسٌج هو  انفهيُي انكايثيىو. ب

 .  (وظٌفة) المحٌطٌة البشرة نسٌج تكوٌن

 من الكثٌر سالمٌات فً كما بعٌدا  عن الممم النامٌة المستدٌمة النبات انسجة بٌن ٌمع مرستٌمً نسٌج هو  التعرٌف
 سرٌعال النمو اعادة و النبات سالمٌات استطالة عن مسؤوال   ٌكون ,  )مولع(الواحدة  الفلمة ذوات نباتات

 .  )وظٌفة(الحشائش  فً الناضجة االوراق فً

 05 – 00 ص:  االساش انُسيح. ثاَياا 
 الجذور فً نسٌجٌة كتل ٌشكل النبات جسم فً المستدٌمة االنسجة نٌلتكو خالٌاه تتمٌز الذي النسٌج هو التعرٌف 

 .  اللبٌة االشعة و اللب و المشرة بمناطك متمثل االوراق و السٌمان  و

  انُسيح انسكهرَكيًيو  انُسيح انكىنُكيًيو  انُسيح انربَكيًي هًلنسٌج االساس ثالث انواع ٌشمل ا

 ؼالبا   الشكل مضلعة او كروٌة الجدران رلٌمة حٌة خالٌا من ٌتكون اساسً مستدٌم نباتً نسٌج هو  التعرٌف

 .  )االهمٌة( توصٌلها و الؽذاء خزن و التهوٌة نهاوظائؾ م بعدة ٌموم , )ممٌزاته(بٌنٌة  مسافات بٌنها تفصل

 بعملٌة المٌام وظٌفتها خضر بالستٌدات على تحتوي التً البرنكٌمٌة الخالٌا من نوع هً  الكلورونكٌمٌة الخالٌا
 .   )االهمٌة( الضوئً البناء

 ؟ الشكل مضلعة او كروٌة البرنكٌمً النسٌج خالٌا تبدو :1علل   

 .  المجاورة الخالٌا من علٌها الوالع طالضؽ بسبب :1علل ج

  ؟ الضوئً البناء بعملٌة احٌانا   البرنكٌمً النسٌج ٌموم :2علل   

 . الكلورونكٌمٌة بالخالٌا ذلن عند تدعى و خضر بالستٌدات على تحتوي لد هخالٌا الن :2علل ج
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 منتظم ؼٌر بشكل متؽلظه جدران ذات متطاولة حٌة ٌاخال من ٌتكون اساسً مستدٌم نباتً نسٌج هو التعرٌف 
 ٌموم , )مولع(العشبٌة  النباتات فً البالؽة االعضاء و الخشبٌة النباتات االعضاء و فً , ٌوجد )ممٌزاته(
  . )وظٌفة(التموٌة  و الدعم بوظٌفة

 ؟ التموٌة و الدعم بوظٌفة الكولنكٌمً النسٌج ٌموم :1علل   

 .  منتظم ؼٌر بشكل متؽلظة خالٌاه درانج كون بسبب :1علل ج

؟ العشبٌة للنباتات( اوراق , جذر , ساق)البالؽة االعضاء فً الكولنكٌمً النسٌج وجود :2علل   

 .  التموٌة و الدعم بوظٌفة ٌموم النه :2علل ج

الحتوائها على مادة الخشبٌن ه ؽلظمت جدران ذات مٌتة خالٌاه تكون اساسً مستدٌم نباتً نسٌج هو  التعرٌف
 .  )االهمٌة(التموٌة  و الدعم بوظٌفة ٌموم ,  )ممٌزاته(

. طخريح خالياو  االنياف هً الخالٌا من نوعٌن السكلرنكٌمً النسٌج ٌحتوي

بشكل او منفردة بصورة توجد  النهاٌات مدببة طوٌلة تكون , السكلرنكٌمً النسٌج خالٌا من نوع هً   االنياف.  أ

 .  (+ مولع وظٌفتها) تموٌة و دعم الى تحتاج التً النبات اجزاء فً,   (ممٌزاتها) حزم

الثمار انواع بعض فً توجد,  (ممٌزات) لصٌرة تكون,  السكلرنكٌمً النسٌج خالٌا من نوع هً  انظخريح اخلاليا. ب

 .  (مولع) الكمثرى مثل

 الصخريظ الخاليا و  االلياف بين قارن

.  سكلرنكٌمً نسٌج الجواب ٌكون الكمثرى:  فً النسٌج نوع ما لأس اذا  مالحظة 

انظخريح اخلاليااالنياف

 . النهاٌات مدببة طوٌلة تكون. 3

 تموٌة و دعم الى تحتاج التً النبات اجزاء فً توجد. 2

 . لصٌرة تكون. 3

. الكمثرى مثل الثمار انواع بعض فً توجد. 2
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 الدكلرنكيمي النديج و الكولنكيمي النديج و البرنكيمي النديج ينب االختالفات

انسكهرَكيًي انُسيح انكىنُكيًي انُسيح انربَكيًي انُسيح

  الجدران رلٌمة حٌة خالٌاه. 3

 . الشكل مضلعة كروٌة او    

بٌنٌة مسافات خالٌاه بٌن ٌوجد. 2

   بالستٌدات على ٌحتوي لد. 1

 خضر .    

 و الساق و وراقاال فً ٌوجد. 4

 .الجذر   

 االؼذٌة خزن و التهوٌة وظٌفته. 0

 . الضوئً البناء و توصٌلها و

جدران ذات متطاولة حٌة خالٌاه. 3

 . منتظم ؼٌر بشكل متؽلظة   

 . توجد ال. 2

 . ٌحتوي ال. 1

 و الخشبٌة النباتات فً ٌوجد. 4

.العشبٌة للنباتات البالؽة االعضاء

. التموٌة و الدعم وظٌفته. 0

النهاٌة مدببة طوٌلة مٌتة خالٌاه. 3

متؽلظة. جدران ذات لصٌرة او   

 . توجد ال. 2

 . ٌحتوي ال. 1

التً النبات اجزاء فً ٌوجد. 4

فً و تموٌة و دعم الى تحتاج    

 .الثمار بعض    

 . التموٌة و الدعم وظٌفته. 0

  

05 ص:  انثشرج َسيح. ثانثاا 

 ٌكون متثخنة الخالٌا من واحد صؾ من ٌتكون و  )مولع( النبات جسم ٌؽطً الذي المستدٌم جنسٌ هو    التعرٌف
 . )وظٌفة( الماء وامتصاص الؽازي التبادل على السٌطرة و الحماٌة عن مسؤول

 ةعملٌ على بالسٌطرة تساهم ازواج بشكل توجد التً و (مولع) النباتٌة البشرة خالٌا من نوع هً  الحارسة الخالٌا
 .   (وظٌفه) الؽازات التبادل

 ؟ الؽازي التبادل عملٌة على بالسٌطرة النباتات فً البشرة نسٌج ٌموم : علل   

.  فٌها الحارسة الخالٌا وجود بسبب : علل ج

 االداس النديج و البذرة نديج بين االختالفات

االساش انُسيحانثشرج َسيح

 . النبات جسم ٌؽطً. 3

 و الؽازي التبادل على ةالسٌطر و الحماٌة. 2

 . الماء امتصاص

 . االوراق و السٌمان و الجذور فً ٌوجد. 3

 االسناد و التنفس و الخزن و الضوئً بالبناء ٌموم. 2

 . المرن ؼٌر االسناد و  المرن
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05 –05 ص:  انىػائي انُسيح. راتؼاا 

 . )وظٌفة(النباتات فً االسناد و الخزن و ؽذاءال و الماء نمل عن مسؤول ٌكون مستدٌم نباتً نسٌج هو  التعرٌف

. انهحاء َسيح و اخلشة َسيح  هما نوعٌن الى الوعائٌة االنسجة تمسم

اخلشة َسيح. 3
.   )وظٌفة(االسناد و الخزن و االمالح و الماء نمل وظٌفته وعائً مستدٌم نباتً نسٌج هو   التعرٌف

. مستطٌلة مرستٌمٌة خالٌا من    المنشأ

. المعادن و الماء نمل وظٌفتها لصٌبات و خشبٌة اوعٌة أ.     التركٌب

 . الخزن وظٌفتها الخشب برنكٌما ب.     

 .و التموٌة  االسناد وظٌفتها االلٌاؾ .ـج     

تكىٌ الخشبٌة عٌةاالو عن المصٌبات تتمٌزبٌنما  فيها انرغهظ نـريقح تبعا   انواع عدة الى الخشبٌة االوعٌة تتمٌز
. يذتثح َهاياذها

 انهحاء َسيح. 2
 االسناد و النبات جسم داخل الورلة فً المنتجة الؽذائٌة المواد نمل مٌمو وعائً مستدٌم نباتً نسٌج هو   التعرٌف

. )الوظٌفة(

 التركٌب

 النبات جسم داخل العضوٌة الجزٌئات نمل وظٌفتها منخلٌه انابٌب. أ   

 االنابٌب الى و من الكاربوهٌدرات نمل وظٌفتها المرافمة ٌاالخال.  ب 

  .   المنخلٌه     

 االنابٌب الى و من الكاربوهٌدرات نمل وظٌفتها اللحاء برنكٌما. ج 

 .  المنخلٌه     

 . و التموٌة االسناد وظٌفتها االلٌاؾ.  د   

؟ النبات مجس فً االسناد بوظٌفة اللحاء و الخشب نسٌجً ٌموم  : علل   

 .  بااللٌاؾ المتمثلة ساندة عناصر على احتوائهما بسبب  : علل ج
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 اللحاء نديج و الخذب نديج بين قارن

 انهحاء َسيح اخلشة َسيح

 برنكٌما و لصٌبات و خشبٌة اوعٌة من ٌتكون. 3

  خشب االلٌاؾ و خشب

 االسناد و الخزن و االمالح و الماء نمل. 2

 وبرنكٌما مرافمة خالٌا و نخلٌةم انابٌب من ٌتكون. 3

 .  لحاء الٌاؾ و لحاء

 داخل االوراق فً المنتجة الؽذائٌة المواد نمل. 2

 االسناد و النبات جسم

 احليىاَيح األَسدح

 (  الرابط) الضام النسٌج. ثانٌا  (                                الطالئً) الظهاري النسٌج. اوال  

 .  العصبً النسٌج. رابعا                                              العضلً النسٌج. ثالثا  

 50 – 05 ص:   انـالئي  او  انظهاري انُسيح. اوالا 
 . (واجدالت او المولع) الؽدد ٌكون و الجسمٌة التجاوٌؾ ٌبطن و الجسم سطح ٌؽطً الذي النسٌج هو  التعرٌف

   

 . الخالٌا من صفوؾ عدة او واحد صؾ من مستمرة صفائح من ٌتكون. 3

 . (الظهاري النسٌج خالٌا تحت ٌمع) الماعدي الؽشاء على الخالٌا جمٌعتستمر . 2

  خلوٌة روابط بوساطة ترتبط الخالٌا حافات و معدومة تكون تكاد الخلوٌة بٌن المادة. 1

 .  )وظٌفة( الظهاري النسٌج خالٌا جمٌع علٌة تستمر خلوي ال ؼشاء هو   القاعدي الغشاء

 . َسيح ظهاري يـثقو  َسيح ظهاري تسيؾ الى ادلكىَح اخلاليا ؿثقاخ نؼذد تبعا    الظهاري  النسٌج ٌصنؾ

 -: اخلاليا نشكم تبعا   انواع عدةالى ٌصنؾ  و  اخلاليا يٍ واحذ طف من النسٌج الظهاري البسٌط ٌتألؾ

 انثسيؾ احلرشفي انظهاري انُسيح.  أ
  الخالٌا تبدو,  المسطحة الخالٌا من مفردة طبمة من ٌتكون   التركٌب

  (ممٌزات الخلٌة الحرشفٌة) المولع مركزٌةمسطحة   نواة ذات,  مضلعة           

 , الجسمٌة التجاوٌؾ,  ةالدموٌ االوعٌة ٌبطن  التواجد او الموقع

 .  مالبٌجً جسٌمات,  الرئة حوٌصالت                      
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. الترشٌح و االنتشار   الوظٌفة

 انثسيؾ  ادلكؼثي انظهاري انُسيح. ب
  الخالٌا تبدو, المكعبة الخالٌا من مفردة طبمة من ٌتكون   التركٌب

  كزٌةمر كروٌة النواة , ممطعها فً مربعة     

 .   (ممٌزات الخلٌة المكعبة) المولع      

. االمتصاص و االفراز   الوظٌفة    . اللعابٌة الؽدد و الكلٌة بطانة فً   التواجد او الموقع

  انثسيؾ انؼًىدي انظهاري انُسيح. ج
 ممطعها فً مستطٌلة تظهر طوٌلة اعمدة بشكل خالٌاه   التركٌب

. (ممٌزات الخلٌة العمودٌة) الماعدة الى الرب مولعا   تتخذ و بٌضوٌة النواة,       

 . الؽدد بعض و االمعاء بطانة فً  التواجد او الموقع

. االمتصاص و االفراز و الحماٌة   الوظٌفة 

 انكارب ادلـثق انؼًىدي انظهاري انُسيح. د
  تها فًتمع انوٌ التً الخالٌا من واحد من اكثر من ٌتكون   التركٌب

 مما ٌوحً بأن النسٌج مكون من عدة  مختلفةمستوٌات      

 , (الممٌزات)ان جمٌعها تستند على الؽشاء الماعدي  االطبمات       

     بالنسٌج عندها ٌسمى  و بأهداب مزود الحر السطح ٌكون لد     

 . المهدب الكاذب المطبك العمودي الظهاري     

. اللعابٌة للؽدد الكبٌرة المنوات بطانة,  الرؼامً بطانة فً   التواجد او الموقع 

 .  االفراز و الحماٌة   الوظٌفة

  ؟ االسم بهذا الكاذب المطبك العمودي الظهار النسٌج تسمٌة : علل   

. طبمات عدة من مكون النسٌج بأن ٌوحً مما مختلفة وٌاتمست فً تمع خالٌاه انوٌه الن : علل ج

.  (مولع) لألحتكان المعرضة الجسم اعضاء ٌؽطً او ٌبطن,  الخالٌا من واحد صؾ من اكثر من ٌتكون

-: الى يُه انسـحيح انـثقح خاليا نشكم تبعا   المطبك الظهاري النسٌج ٌصنؾ
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  احلرشفي ادلـثق نظهاريا انُسيح.  أ
  مكعبة او عمودٌة الخالٌا تكون : القاعدٌة الطبقة   التركٌب

 .تستمر على الؽشاء الماعدي                                 

 .  السطوح متعددة الخالٌا تكون : الوسطى الطبقة            

 . حرشفٌة الخالٌا تكون : السطحٌة الطبقة            

 فً كما يرقرَه منه السطحٌة الطبمة خالٌا تكون لد            

 .  اجلهذ تشرج           

 . الحماٌة   الوظٌفة  .        المريء ٌبطن و,  الفمً التجوٌؾ ٌبطن   التواجد او الموقع

 .  ادلرقرٌ احلرشفي ادلـثق انظهاري انُسيح ٌسمى اجلهذ تشرج فً الموجود النسٌج

 ادلكؼثي ادلـثق ريانظها انُسيح. ب
 . الشكل مكعبة الخالٌا تكون : السطحٌة الطبقة   التركٌب

  متعددة الخالٌا تكون : الوسطى الطبقة            

 .   السطوح                                

  او عمودٌة الخالٌا تكون : القاعدٌة الطبقة            

 .  ةمكعب                                

 .  االفراز و الحماٌة   الوظٌفة.        المنوٌة النبٌبات ٌبطن,  العرلٌة الؽدد لنوات ٌبطن   التواجد او الموقع

 انؼًىدي ادلـثق انظهاري انُسيح. ج
 . الشكل عمودٌة الخالٌا تكون : السطحٌة الطبقة   التركٌب

  عددةمت الخالٌا تكون : القاعدٌة و الوسطى الطبقة           

 . السطحٌة الطبمة خالٌا من حجما   اصؽر و  السطوح            

  . الحماٌة    الوظٌفة.          االحلٌل بطانة فً  التواجد او الموقع

   ادلرحىل انظهاري انُسيح. د
 . نواتٌننواة واحدة او  تحوي هً و الشكل مظلٌة كبٌرة الخالٌا تكون : السطحٌة الطبقة   التركٌب

 . السطوح متعددة الخالٌا تكون : الوسطى الطبقة            

 .  الماعدي الؽشاء على تستمر و مكعبة الخالٌا تكون : القاعدٌة الطبقة            
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.  الحماٌة    الوظٌفة.      الكلٌة حوض,  الحالب,  البولٌة المثانة بطانة   التواجد او الموقع

 ؟ فٌها الموجود االعضاء حماٌة بوظٌفة المتحول اريالظه النسٌج ٌموم : 1علل    

 .  للخالٌا تمزق او تلؾ حصول دون االنكماش و بالتمدد فٌها الموجود لالعضاء ٌسمح النه : 1علل ج

(البولٌة المثانة مثل) ؟ االنكماش و للتمدد المابلة االعضاء فً المتحول الظهاري النسٌج ٌوجد : 2علل   

 .  شكلها تؽٌٌر على خالٌاه ٌةلابل بسبب : 2علل ج

55 –50 ص   انراتؾ  أو  انؼاو انُسيح. ثاَياا 

.  )وظٌفة( ٌسندها و المختلفة الجسم اجزاء ٌربط الذي النسٌج هو   التعرٌف

 ؟ الساندة بالنسج الرابط النسٌج ٌدعى : علل   

 .  اسنادها و الجسم اجزاء بربط تموم النها : علل ج

. خهىيح تني يادجو  االنياف و  خاليا هً مكونات ثالث من الرابط النسٌج ونٌتك    التركٌب

 انؼاو انُسيح خاليا.  أ
  المتوسطة الحشوٌة الخلٌة. 4        الدهنٌة الخلٌة. 1         الكبٌر البلعم. 2         اللٌفٌة االرومة. 3

الصباؼٌة الخلٌة. 3       الشبكٌة الخلٌة .5        البدٌنة الخلٌة. 5        البالزمٌة الخلٌة. 0

 انهيفيح االرويح. 3
متفرعه تبدو فً  طوٌلة بروزات ذات و الحجم كبٌرة تكون شٌوعا   الضام النسٌج انواع اكثر هً   التعرٌف

 مسؤولة تكون , )ممٌزاتها( متجانس ساٌتوبالزم ذات و بٌضوٌة نواتها مؽزلٌة الشكل الجانبً مظهرها
 .  )وظٌفة( الضام النسٌج فً الٌاؾ انواع جمٌع نتكوٌ عن

. و هو نفس مولع بالً الخالٌا عدا الخلٌة الحشوٌة المتوسطة  الضام النسٌج فً   الموقع 

 انكثري انثهؼى. 2
 المولع مركزٌة لٌست نواة و لصٌرة بروزات ذات الشكل امٌبٌة الضام النسٌج خالٌا انواع احدى هً   التعرٌف

 .  )االهمٌة( الؽرٌبة الجزٌئات التهام خالل من دفاعٌة وظٌفتها ,  ها()ممٌزات

 تموم خلٌة البلعم الكبٌر بوظٌفة دفاعٌة ؟ علل :  

.  الؽرٌبة الجزٌئات بألتهام تموم النها  ج علل : 

انذهُيح اخلهيح. 1
 ذات الخلٌة معظم تشؽل كبٌرة دهنٌة طٌرةل تحتوي الشكل كروٌة الضام النسٌج خالٌا انواع احدى هً   التعرٌف

 و الدهون خزن وظٌفتها , )ممٌزاتها( المولع محٌطٌة مسطحة نواتها و نحٌفة بحلمة و ٌتمثل ساٌتوبالزم
  . )االهمٌة( الحرارة فمدان من الجسم حماٌة و الطالة تولٌد
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ادلرىسـح احلشىيح اخلهيح. 4
 بروزات ذات تكون )مولع( الجنٌنً الضام النسٌج كٌبتر فً تدخل متخصصة ؼٌر خلٌة هً  التعرٌف

 من نوع اي الى التماٌز على لدرتها وظٌفتها , )ممٌزاتها( المولع مركزٌة بٌضوٌة نواتها  ساٌتوبالزمٌة
 .  )االهمٌة( البالؽٌن لدى الضام النسٌج خالٌا

انثالزييح اخلهيح. 0
 مركزٌة ال نواتها نسبٌا   الحجم صؽٌرة الشكل بٌضوٌة او كروٌة تكون الضام النسٌج خالٌا احدى هً  التعرٌف

 ووجه الساعة او عجلة العربة  هبما ٌشب شعاعٌة بصورة مرتبة الكروماتٌنٌة مادتها تكون المولع
 . )االهمٌة( المضادة االجسام تكوٌن تكون مسؤولة عن , )ممٌزاتها( متجانس الساٌتوبالزم

؟او حماٌة الجسم من االصابات  دفاعٌة ظٌفةتموم الخلٌة البالزمٌة بو علل : 

.  المضادة االجسام تكوٌن خالل من ج علل :

 ؟ الجسم عن الدفاع فً الضامة االنسجة تساهم : علل 

 الخلٌة بوساطة المضادة االجسام تكوٌن و الكبٌر البلعم خلٌة بوساطة الؽرٌبة الجزٌئات التهام خالل من : علل ج
 .  البالزمٌة

  انثذيُح اخلهيح. 5
 نواة ذات محبب الساٌتوبالزم و الحجم كبٌرةكروٌة  تكون الضام النسٌج فً االنتشار واسعة خلٌة هً  التعرٌف

 .  )االهمٌة( الهٌبارٌن و الهستامٌن مادة على االحتواء هً وظٌفتها , )ممٌزاتها( المولع مركزٌة ال  صؽٌرة

 المصٌبات ضمن الملساء العضالت تملص فً دورا   تلعب,  (مولع و منشأ) البدٌنة لخلٌةا فً توجد مادة هً   الهستامٌن
  . (وظٌفة) النضوحٌة المابلٌة زٌادة اجل من الدموٌة الشعٌرات بتوسٌع تموم كما الهوائٌة

.  (فةوظٌ) الدم تخثر منع عن مسؤولة تكون,  (مولع و منشأ) البدٌنة الخلٌة فً موجودة مادة هً   الهٌبارٌن

 ؟ الضام النسٌج فً البدٌنة الخلٌة فً الهستامٌن وجود : 1علل 

 بتوسٌع تموم كما الهوائٌة المصٌبات ضمن الملساء العضالت تملص فً مهما دورا   تلعب النها :1علل ج

 .  النضوحٌة المابلٌة زٌادة اجل من الدموٌة الشعٌرات

؟ الضام النسٌج فً البدٌنة لخلٌةا فً الهٌبارٌن مادة وجود : 2علل 

.  الدم تخثر منع عن مسؤولة تكون النها : 2علل ج

 انؼاو انُسيح انياف. ب
. انشثكيح االنياف و  انظفر االنياف و  انثيغ االنيافهً  الضام النسٌج فً االلٌاؾ من انواع ثالث هنان

@A_M_Z_F السادس في التفوق رحلة



االستاذ رائد العبادي الفصل الثاني  

43

(ادلًيساخ) انؼايح انظفاخاالنياف َىعخ

3

ضاالبٌ اللٌؾ

المؽراوي او

  (التسمٌه سبب).  الطرٌة الحالة فً اللون ابٌض ٌكون.  أ

. و كل لٌؾ ٌتكون من لٌٌفات الٌاؾ عدة من مؤلفة حزم بشكل ٌوجد. ب

 , السبب كونه ٌماوم السحب . الضام النسٌج فً مٌكانٌكٌة اهمٌة ذو. ج

2

االصفر اللٌؾ

المرن او

 (التسمٌه سبب ).  الطرٌة الحالة فً اصفر لونة.  أ

 التمدد سهلة و مرنة و متفرعة تكون وال ٌشكل حزم  منفرد بشكل ٌوجد. ب
 . البٌض االلٌاؾ من لوة الل و

1

. الشبكة ٌشبه ما مكونة (التسمٌه سبب) تفرعاته تتشابن و متفرع ٌكون.  أ الشبكً اللٌؾ

 . لها دعم و اسناد ٌشكل مما اللمفاوٌة العمد سدى فً ٌوجد. ب

اخلهىيح تني ادلادج. ج
  صلبة او جٌالتٌنٌة او سائل نصؾ او سائل تكون لد معٌن شكل لها لٌس متجانسة شفافة مادة هً  التعرٌف

 . (مولع)الضام  النسٌج فً االلٌاؾ و الخالٌا بٌن المسافات تشؽل

انؼايح االَسدح ذظُيف
. اخلهىيح تني نهًادج سياويهانفي اخلىاص و اخلاليا اَىاع على الضامة االنسجة تصنٌؾ ٌعتمد

. خاص ػاو َسيح و اطيم ػاو َسيح هما نوعٌن الى الضام النسٌج ٌمسم

االطيم انؼاو انُسيح. اوالا 
. االنياف و اخلاليا يٍ حمرىياذه كثافح حسب االصٌل الضام النسٌج ٌصنؾ

. انكثيف نؼاوا انُسيح و انرخى انؼاو انُسيح هما نوعٌن الى االصٌل الضام النسٌج ٌمسم

 ادلفكك او انرخى انؼاو انُسيح. 3
-: الىله  نهخاليا و االنياف ادلكىَح تبعا   الرخو الضام النسٌج ٌصنؾ

و ,  متباٌنة بكثافات و االلٌاؾ انواع فٌه ٌتمٌز الجسم فً شٌوعا   الرخو الضام النسٌج انواع اكثر هو  التعرٌف
,  )مولع(المختلفة  الجسم اعضاء بٌن و الجلد تحت ٌمع , )التركٌب( الضام النسٌج خالٌا اؼلب انواع

  . )االهمٌة(االعصاب  و اللمفاوٌة و الدموٌة االوعٌة ضمنها من و الجسم تراكٌب تؽلٌؾ وظٌفته
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 خزن موالع فً و الجلد تحت ٌوجد فٌه الدهنٌة الخالٌا از بسٌادةٌمت الرخو الضام النسٌج انواع احد هو  التعرٌف
 الجسم حرارة فمدان من الحماٌة و الطالة تولٌد و الدهون خزن هً وظٌفته )مولع( اٌضها و الدهون
 . )االهمٌة(

 ؟ الحرارة فمدان من الجسم بحماٌة الشحمً الضام النسٌج ٌموم : علل   

. الحرارة فمدان من الجسم حماٌة وظٌفتها التً و فٌه دهنٌةال الخالٌا سٌادة بسبب : علل ج

 )التركٌب(سائلة  خلوٌة بٌن مادة فً المتوسطة الحشوٌة الخالٌا تنطمر متخصص ؼٌر ضام نسٌج هو  التعرٌف
 المتخصصة االنسجة من فةمختل  انواع لٌكون التماٌز وظٌفته )مولع( المبكرة الجنٌنٌة المراحل فً ٌوجد
  . )االهمٌة( البالؽٌن جسم فً

التً )التركٌب( سائلة الخلوٌة مادته بٌن تكون و الشبكٌة الخالٌا فٌه تسود البدائٌة الضامة االنسجة من هو  التعرٌف
.  االسناد وظٌفته,  )مولع( الكبد و العظم نمً و اللمفٌة االعضاء فً  توجد

 ذات لٌفٌة ارومات من ٌتكون رخو ضام نسٌج هو  التعرٌف

 جٌالتٌنٌة خلوٌة بٌن مادة فً تنطمر نجمً مظهر     

 وظٌفته , )مولع( السري الحبل فً ٌوجد مخاطٌة      

 .  االسناد     
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      انكثيف انؼاو انُسيح. 2

 .  َىع االنياف ادلىخىدج فيه حسب نوعٌن الى الكثٌؾ الضام النسٌج سمٌم   

 . انكثيف االطفر انؼاو انُسيح و انكثيف االتيغ انؼاو انُسيح هما نوعٌن الى الكثٌؾ الضام النسٌج ٌصنؾ   

 

 او منتظمة بصورة مرتبة تكون التً و البٌض فٌه االلٌاؾ تسود الكثٌؾ الضام النسٌج انواع احد هو  التعرٌف
 .  منتظمة ؼٌر

 (تسمٌته تعلٌل او سبب) . البٌضالمؽراوٌة او  االلٌاؾ فٌه تسود   مٌزته

 . فيه انثيغ االنياف ذرذية حسب نوعٌن الىالنسٌج الضام االبٌض الكثٌؾ  ٌمسم 

 .  )المولع او التواجد( االوذار فً كما منتظم بشكل مرتبة اللٌاؾا تكون   يُرظى كثيف اتيغ ػاو َسيح. 3

 التواجد( )مولع او اجلهذ اديح فً منتظمة ؼٌر بصورة مرتبة االلٌاؾ تكون يُرظى غري كثيف اتيغ ػاو َسيح. 2
. 

 

 

 

 

 

 

 فً المفوي الرباطالروابط مثل  فً ٌوجد الصفر االلٌاؾ فٌه تسود الكثٌؾ ضامال النسٌج انواع احد هو  التعرٌف
 . )المولع او التواجد( منطمة العنك

  (تسمٌته سببتعلٌل او ).  المرنة او الصفر االلٌاؾ فٌه تسود   المٌزة او التركٌب

  ادلرخظض انؼاو انُسيح. ثاَياا 
 . انهًفو  انذوو انؼظى  و انغؼروف من كال المتخصص الضام النسٌج ٌتضمن

 ؟ هٌكلٌا   ضاما   نسٌجا   ٌكونان العظم و الؽضروؾ : علل   

 .  الجسم هٌكل ٌكونان النهما : علل ج
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 انغؼروف. اوالا 
 .  الشد و للضؽط مماوما   ٌجعله مما بصالدته ٌتمٌز متخصص ضام نسٌج هو التعرٌف 

و هً تحوي مركب ٌدعى بالمخاطٌن  الشد و للضؽط ماوما  م تجعله صلدة الخلوٌة بٌن مادة من ٌتكون  التركٌب
 ضمن توجد التً و الؽضروفٌة الخالٌا هً خاصة وخالٌا,  دلٌمة بٌض الٌاؾ فٌها تنطمر, الؽضروفً 

 .  )مولع الخالٌا الؽضروفٌة( محافظ

صالده  ٌسبب,   (مولع)الؽضروؾ  لنسٌج الخلوٌة بٌن المادة فً ٌوجد كٌمٌاوي مركب هو   الغضروفً المخاطٌن
 مما ٌجعله مماوما  للضؽط و الشد .  (اهمٌته) الؽضروؾ

 .  كثرج االنياف يف ادلادج تني اخلهىيح نسيادج اوتبعا   انواع ثالث الى الؽضروؾ ٌمسم

 .  ادلـاؽ انغؼروف و االتيغ انهيفي انغؼروف و انشفاف انغؼروف هً انواع ثالث الى الؽضروؾ ٌصنؾ

)سبب  فٌها االلٌاؾ كثافة لملة شفافة و متجانسة الخلوٌة بٌن مادته بكون ٌمتاز

    . )المولع او التواجد(الرؼامً  فً,  تسمٌته(

 االلراص ٌوجد فً,  (التسمٌة سبب) الخلوٌة بٌن مادته فً البٌض االلٌاؾ بسٌادة ٌمتاز 

 .  )المولع او التواجد( الفمرات بٌن ما

ٌوجد ,  (التسمٌة سبب) الخلوٌة بٌن مادته فً الصفر المرنة او االلٌاؾ  بسٌادة ٌمتاز  

    . )مولع او التواجد(االذن  صٌوان فً

                      ؟ الشد و الضؽط ٌماوم الؽضروؾ نسٌج : 1علل    

 . الدتهص بسبب : 1علل ج 

  ؟ بصالدته الؽضروؾ نسٌج ٌمتاز : 2علل    

 .  الخلوٌة بٌن مادته فً الؽضروفً المخاطٌن مركب وجود بسبب : 2علل ج

   انؼظى. ثاَياا 
 .  )مٌزته( الؽضروؾ من صالبة اكثر متخصص ضام نسٌج هو  التعرٌف

 مادة و بٌض الٌاؾ و,  محافظ ضمن تمع العظمٌة بالخالٌا تدعى خاصة خالٌا من ٌتكون  العظم نسٌج تركٌب
 ( .خلوٌة بٌن) بٌنٌة

 . االسفُدي انؼظىو  ادلظًد انؼظى هما نوعٌن العظم ٌشمل

 

 -: منها اشكال عدة تضم عظمٌة صفائح شكل على له البٌنٌة المادة تكون  التركٌب او الوصف

 .   احمليـيح انظفائحتتدعى  للعظم ارجًالخ و الداخلً السطح بموازاة تمع  صفائح عظمٌة .3
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 و الدموٌة االوعٌة خاللها من تمر هافرس لناة تدعى مركزٌة بمناة تحٌط المركز متحدة صفائح بشكل او ترتب. 2

 . هافرش جبهاز ٌعرؾ جهاز قُاج هافرشو  هافرش طفائح من كل تكون.   هافرش ظفائحتتدعى  االعصاب

 .  فىنكًاٌ اقُيح تدعى مستعرضة لنوات بوساطة هابعض مع هافرسلنوات  ترتبط    

 .  المحٌطٌة الصفائح و هافرس اجهزة بٌن المسافات  تيُيح طفائح تملىء. 1

 

 

 

 

 

 

 

 متحدة  عظمٌة صفائح من ٌتكون,  (مولع)فً نسٌج العظم المصمت  ٌوجد تركٌب عن عبارة هً  هافرس جهاز
 (الوظٌفة) االعصاب و الدموٌة االوعٌة خالله من ٌمر سهافر بمناة تدعى مركزٌة لناة حول المركز

 االوعٌة خاللها تمر,  (مولع)ضمن صفائح هافرس لنسٌج العظم المصمت توجد  مركزٌة لناة هً  هافرس قناة
 .   (الوظٌفة) االعصاب و الدموٌة

 بٌن تربط ، ( مولع) متضمن نسٌج العظم المص توجد  , (مٌزتها) مستعرضة لنوات عن عبارة هً  فولكمان قنوات
 .  (وظٌفة) بعضها مع هافرس لنوات

  ؟ العظم فً فولكمان لنوات و هافرس النٌة وجود : 1علل   

 .   العظم فً االعصاب و الدموٌة االوعٌة خاللها من ٌمر لكً : 1علل ج

 ؟ بصالبته العظم ٌمتاز : 2علل   

 الكالسٌوم كاربونات و الكالسٌوم فوسفات مثل الكالسٌوم امالح على الخلوٌة بٌن مادته احتواء بسبب : 2علل ج

 .البٌض االلٌاؾ الى اضافة

 المصمت الطظم و االدفنجي الطظم بين االختالف

 ادلظًد انؼظى االسفُدي انؼظى

 او حواجز بشكل مرتبة فٌه العظمٌة الصفائح تكون. 3

 .متفرعه  منتظمة ؼٌر عوارض

  لنوات و رسهاف النٌة و اجهزة وجود من ٌخلو. 2

 . فولكمان

 محٌطً صفائح بشكل مرتبة العظمٌة الصفائح تكون. 3

 .  بٌنٌة او المركز متحدة دوائر او

 لنوات و هافرس النٌة و اجهزة على ٌحتوي. 2

 . فولكمان
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  انذو. ثانثاا 
 تخثر عن ؾالٌا الى تتحول بروتٌنٌة مواد و بٌنٌة مادة و خالٌا من ٌتكون متخصص ضام نسٌج هو   التعرٌف

   الدم من لتر  5 – 6 على ٌحتوي و كؽم 70 وزنة الذي الجسم وزن من  7 – 8 % الدم ٌكون  الدم

   ؟ متخصص ضام نسٌج الدم ٌعد علل :   

 .  جنٌنٌة متوسطة خالٌا من ٌنشأ النه علل : ج

 .  دو تالزيا و  دو خاليامن  االنسان فً الدم ٌتكون

 .انذيىيح انظفيحاخ و  انثيغ انذو خاليا و احلًر انذو خاليا من كال   االنسان فً الدم خالٌا تشمل 

  احلًر انذو خاليا.  أ
خالٌة  محدبة بٌضوٌة تكون الجمل فً اما,  النواة عدٌمة الوجهٌن ممعر لرص بشكل تكون الثدٌٌات فً   الشكل

 (مثاال   اعطً او ممٌزات هً ما).  النواةمن 

 .  المرض عند اصؽر او اكبر تكون,  ماٌكرومتر (6.5 – 8.0) الحمر الدم خالٌا لطر ونٌك  القطر

 .  الواحد المكعب الماٌكرولٌتر فً خلٌة ملٌون (4 – 6) عددها ٌكون الذكور    العدد

 . الواحد المكعب الماٌكرولٌتر فً خلٌة ملٌون ) 5500000– 3900000( عددها ٌكون  االناث         

 . انذو فقر حاالخ فً الحمر الدم خالٌا عدد ٌمل          

 . انكارتىٌ اوكسيذ اول اىل انرؼرع و انؼانيح ادلرذفؼاخ طؼىد عند عددها ٌزداد          

 .  ثانٌة كل فً خهيح 2500000 تعوض و.  تمرٌبا   يىو 120 الحمر الدم خالٌا عمر ٌكون    العمر

 .  الطحال و الكبد و العظم نمً فً الكبٌرة البالعم  المٌتة الحمر الدم خالٌا التهام عن المسؤول

 داخل وظٌفتها تنجز.  منها الكاربون اوكسٌد ثنائً ؼاز اخذ و الجسم خالٌا الى االوكسجٌن ؼاز نمل   الوظٌفة
 .  الدم مجرى

 مع باالتحاد ومتم,   (مولع)فً ساٌتوبالزم خالٌا الدم الحمر توجد خاصة صبؽة عن عبارة هً  الهٌموكلوبٌن
 ٌأخذ وٌنفصل عن االوكسجٌن  هٌموكلوبٌن االوكسً هو ثابت ؼٌر مركب مكونة االوكسجٌن

 .  (وظٌفة) هٌموكلوبٌن كاربوكسً هو ثابت ؼٌر مركب مكونة الكاربون اوكسٌد ثنائًبدلة 

  انثيغ انذو خاليا. 2

  . االمٌبٌة الحركة على المابلٌة لها,  نواة على تحتوي   الشكل

 .  الواحد الماٌكرولٌتر فً خلٌة(5000 – 11000)  عددها ٌكون البالغٌن فً   العدد
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 .  الواحد الماٌكرولٌتر فً خلٌة(16000)  عددها ٌكون االطفال فً     

 .  (1 : 700) حوالً الحمر الدم خالٌا الى البٌض الدم خالٌا نسبة تكون     

 .  المرضٌة الحاالت فًالبٌض ٌزداد عدد خالٌا الدم     

. الدم مجرى خارج وظٌفتها تنجز و المرضٌة االصابات من الجسم حماٌة فً اساسٌا   دورا   تلعب  الوظٌفة

انالحثيثيه انثيغ انذو خاليا و احلثيثيح انثيغ انذو خاليا هما رئٌسٌتٌن مجموعتٌن الى البٌض الدم خالٌا تمسم

.صه مفص ؼالبا   النواة و, نوعٌة  حبٌبات على ٌحتوي الساٌتوبالزم   ثيثيحاحل انثيغ انذو خاليا. اوالا 

 انذو خاليا و ًؼحاحل انثيغ انذو خاليا و انؼذنح انثيغ انذو خاليا انواع ثالث الحبٌبٌة البٌض الدم خالٌا تشمل
انؼقذج انثيغ

. البٌض الدم لخالٌا الكلً العدد من (40 – 70% ) نسبتها  انؼذنح انثيغ انذو خاليا.  أ

. البٌض الدم لخالٌا الكلً العدد من(1 – 4%)  نسبتها  احلًؼح انثيغ انذو خاليا. ب

. البٌض الدم لخالٌا الكلً العدد من (– 1%) نسبتها  انؼقذج انثيغ انذو خاليا. ج

.مفصصه  ؼٌر ةالنوا و,  الحبٌبات من ٌخلو الساٌتوبالزم   انالحثيثيح انثيغ انذو خاليا. ثاَياا 

. انىحيذج اخلهيحو  انهًفيح اخلاليا هما نوعٌن الالحبٌبٌة البٌض الدم خالٌا تشمل

. البٌض الدم لخالٌا الكلً العدد من ) 45%– 20( نسبتها  انهًفيح اخلاليا.  أ

. البٌض الدم لخالٌا الكلً العدد من (4 – 8%) نسبتها  انىحيذج اخلهيح. ب

 ىيحانذي انظفيحاخ. 1
 , )ممٌزات( النواة من خالٌة الحجم صؽٌرة اللون عدٌمة الشكل بٌضوٌة او كروٌة الراص عن عبارة هً  التعرٌف

 .  )وظٌفة( وظٌفتها تحرر انزٌم ثرومبوبالستٌن و تحرر السٌروتنٌن , )مولع( الثدٌٌات دم فً توجد

. ٌوم(9 – 10)  مرهاع ٌبلػ  العمر       .  ماٌكرومتر(2 – 4)  لطرها ٌبلػ  القطر

.  العظم نمً و الطحال و الكبد فً الكبٌرة البالعم هو  المٌتة الدموٌة الصفٌحات التهام عن المسؤول

فً توجد , )ممٌزات( نواة على تحتويأكبر حجما  من الصفٌحات الدموٌة  الشكل مؽزلٌة خالٌا هً  الخثرٌة الخالٌا
 .   (وظٌفة) مد ان وظٌفتها تشابه الصفٌحات الدموٌةٌعت,  (مولع) البرمائٌات و الطٌور دم

  . ()اهمٌتهعملٌة تخثر الدم  ٌلعب دورا  مهما  فً,  )منشأه(الصفٌحات الدموٌة  حررهتهو انزٌم الثرومبوبالستٌن  

. (فةوظٌ) الصؽٌرة الدموٌة االوعٌة تملص فً ٌساعد,  (منشأه) الدموٌة الصفٌحات فًمادة توجد  هو   السٌروتونٌن

@A_M_Z_F السادس في التفوق رحلة



 االستاذ رائد العبادي                                                                                 الفصل الثاني  

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخثريظ الخاليا و الدمويظ الصفيحات بين قارن

 اخلثريح اخلاليا انذيىيح انظفيحاخ

 . الشكل بٌضوٌة او كروٌة. 3

 . النواة عدٌمة. 2

 .  حجما   اصؽر. 1

 .  االنسان منها و الثدٌٌات دم فً توجد. 4

 . الشكل مؽزلٌة. 3

 .  نواة ذات. 2

 .  حجما   اكبر. 1

 .  البرمائٌات و الطٌور دم ًف توجد. 4

 الدمويظ الصفيحات و البيض الدم خاليا و الحمر الدم خاليا بين قارن

 انذيىيح انظفيحاخ انثيغ انذو خاليا احلًر انذو خاليا

  الوجهٌن ممعرة لرصٌة:  الشكل. 3

 . اللون حمراء:  اللون. 2

 . النواة عدٌمة. 1

 ؼاز و االوكسجٌن ؼاز نمل. 4

 . الكاربون سٌداوك ثنائً

  ماٌكرومتر ( 6.5– 8.0):لطرها. 0

  خلٌة مالٌٌن 5 الى ٌصل  عددها. 5

  فً المكعب الماٌكرولٌتر فً    

 . الذكور    

  تمرٌبا   ٌوم 325  عمرها. 5

 . هٌموكلوبٌن على تحتوي. 3

 . الشكل امٌبٌة:  الشكل. 3

 .  اللون عدٌمة:  اللون. 2

 . نواة ذات. 1

 الصابات من مالجس حماٌة. 4

 . المرضٌة

 . لم ٌذكر:       لطرها. 0

  خلٌة 35555 الى ٌصل عددها. 5

  فً المكعب الماٌكرولٌتر فً    

 . االطفال    

 لم ٌذكر.       5

 . تحتوي ال. 3

  بٌضوٌة او كروٌة:  الشكل. 3

 . اللون عدٌمة:  اللون. 2

 .  النواة عدٌمة. 1

 ثرتخ عملٌة فً مهما دورا   تلعب. 4

 الدم

 .  ماٌكرومتر(2 – 4) : لطرها. 0

 .  لم ٌذكر  عددها. 5

 

 

 .  اٌام 35 – 5:  عمرها. 5

 .  تحتوي ال. 3
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 ٌمكن الحصول علٌة من ترشٌح الدم الدم لنسٌج البٌنٌة المادة ٌمثل فاتح اصفر لونة متجانس سائل هو  التعرٌف

 و الهرمونات و البروتٌنات مثل صلبة مواد 10%, ماء 90%:  من لدما بالزما تتكون الكٌمٌاوي  التركٌب

 .  غٌرها و كلوكوز و عضوٌة ال امالح و االنزٌمات

 .  الدم ترشٌح من الدم البالزما على الحصول ٌمكنمن حجم الدم و   55% تشكل بالزما الدم 

 انهًف. راتؼاا 
بالزما فً ال هٌشب لمفاوٌة اوعٌة بوساطة الدم مجرى الى رجعٌ و,  (منشأه) من االنسجة ٌتجمع سائل هو  التعرٌف

 و عملٌة التخثر فٌه أبطأ و الخثرة لٌنة ال صلبة .البروتٌنً الل  التركٌب اال ان محتواه

  نؼذد انؼقذ انهًفيح انري مير تها تبعا   اللمؾ فً اللمفاوٌة الخالٌا نسبة تختلؾ,  لمفٌة خالٌا على ٌحتوي   خالٌاه

 اللمف و البالزما بين مقارنظ

 انهًف انثالزيا

 .  اكبر البروتٌنً محتواه. 3

 . اصلب الخثرة و اسرع فٌه التخثر عملٌة. 2

 .  الخالٌا من ٌخلو. 1

 . الل البروتٌنً محتواة. 3

  لٌنة تكون الخثرة و ابطأ فٌه التخثر عملٌة. 2

 .  فمط لمفٌة خالٌا على ٌحتوي. 1

                                             35 – 55 ص:  انؼؼهي انُسيح. ثانثاا 

 )وظٌفته( الجسم فً الحرارة ولٌدمهم فً ت و الحركة فعل عن مسؤول  هو النسٌجالتعرٌف  

 خيىؽ على العضلٌة االلٌاؾ تحتوي و,  انؼؼهيح االنياف تدعى خالٌا من العضلً النسٌج ٌتكون  التركٌب
 .  احلركح فؼم الجناز تتداخل و تتجمع التً و ادلايىسني خيىؽ و االكرني

 .انقهثيح انؼؼالخو اذليكهيح انؼؼالخ و ادلهساء انؼؼالخ انواع هً ثالث الى االنسان جسم فً العضالت تصنؾ

 صفاتها او ممٌزاتها

  نم سمٌكة و مستدلتٌن بنهاٌتٌن الشكل مؽزلٌه الخالٌا.  أ

 .  النهاٌات رلٌمة والوسط     

  ارادٌة ال. ج       .  عضلً بؽشاء العضلً اللٌؾ ٌحاط. ب

              (النواة وصؾ).  المولع مركزٌة مفردة الخالٌا نواة. د 
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.  المجوفة االعضاء من ؼٌرها و الدموٌة واالوعٌة المعدة و االمعاء جدران فً   التواجد او الموقع 

 ؟ الحشوٌة بالعضالت الملساء العضالت تسمٌة  : 1علل   

 .للجسم  المجوفة الداخلٌة االعضاء جدران فً وجودها بسبب : 1علل ج

 ؟ االسم بهذا الملساء العضالت تسمٌة : 2علل   

.  االملس العضلً اللٌؾ طول على ٌظهر عرضً تخطٌط وجود عدم بسبب : 2علل ج

 .  العضلة طول على ٌمتد لد طوٌل الشكل اسطوانً كونٌ او اللٌؾ العضلً الخالٌا.  أ 

.  مخططا   مظهرا   اللٌؾ تعطً فاتحة اخرى و ؼاممة مناطك فٌه تظهر عرضً بتخطٌط اللٌؾ ٌمتاز. ب

 .  االملس العضلً اللٌؾ ؼشاء عن ٌختلؾ بؽشاء العضلً اللٌؾ ٌحاط. ج

 . ارادٌة تكون. هـ             .           المولع محٌطٌة االنوٌه متعددة ٌاالخال.  د

 فٌه الموجودة الجسم جزء حركة عن مسؤولة  الوظٌفة .      بالعظام مرتبطة توجد  التواجد او الموقع

  ؟ االسم بهذا الهٌكلٌة العضالت تسمٌة : 1علل   

 .  اوتار بوساطة للجسم لًالهٌك الجهاز عظام مع ترتبط النها : 1علل ج

     ؟ المخططة بالعضالت الهٌكلٌة العضالت على ٌطلك : 2علل   

.  الهٌكلً  العضلً اللٌؾ طول على فاتحة اخرى و ؼاممة لمناطك عضلً تخطٌط ظهور بسبب : 2علل ج

 ؟  الالارادٌة بالعضالت الهٌكلٌة العضالت تسمى :3علل    

 .  الفرد ارادة سٌطرة تحت بعملها تموم النها : 3علل ج
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 تفرعاته . تلتمً و متفرعا   ٌكون و الهٌكلً العضلً اللٌؾ من الصر و اصؽر العضلً اللٌؾ.  أ 

 .  الهٌكلً العضلً اللٌؾ تخطٌط ٌشابه عرضً بتخطٌط ٌتمٌز. ب

 تعرؾ بااللراص البٌنٌة اؼشٌتها من متخصصة بمناطك نهاٌاتها عند ببعضها الملبٌة العضلٌة ؾااللٌا ترتبط. ج

 .  الهٌكلً العضلً اللٌؾ ؼشاء من ارق الملبً العضلً اللٌؾ ؼشاء. د

 .  المولع مركزٌة مفردة النواة. هـ

 الملب الى الدم بدخول تسمح و ملبال من الدم ٌضخ تملصها   الوظٌفة .    الملب جدران فً   التواجد او الموقع

,  (مولع) نهاٌات الؽشاء البالزمً لاللٌاؾ العضلٌة الملبٌة عند متخصصة مناطك عن عبارة هً  البٌنٌة االقراص
 .   (وظٌفة) بربط االلٌاؾ العضلٌة الملبٌة مع بعضها تموم

 بيظالقل الطضالت و الكيكليظ الطضالت و الملداء الطضالت بين قارن

انقهثيح انؼؼالخ اذليكهيح انؼؼالخ ادلهساء انؼؼالخ

  النهاٌتٌن دببم مؽزلً الخالٌا. 3

 فً نحٌؾ و الوسط من سمٌن
 .  الجانبٌن

 طوٌلة الشكل اسطوانٌة الخالٌا. 3

 .  متفرع ؼٌر

 متفرع الشكل اسطوانٌة الخالٌا. 3

 العضلً اللٌؾ من الصر
 .  الهٌكلً

. الهٌكلً اللٌؾ من اصؽر. 2 .طوٌل و كبٌر اللٌؾ حجم. 2 .  ٌرلص و صؽٌر اللٌؾ جحم. 2

 ؼٌر مبعثرة العضلٌة الخٌوط. 1

مخططة 

 مستعرضة خطوط ذات منتظمة. 1  مستعرضة خطوط ذات منتظمة. 1

. المولع مركزٌة مفردة النواة. 4 . المولع محٌطٌة متعددة النواة. 4 . المولع مركزٌة مفردة النواة. 4

. ارادي ال. 0. ارادي. 0ارادي ال الفعل. 0
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  33 – 35 ص:  انؼظثي انُسيح. راتؼاا 
 .  بعٌدة لمسافات و الحً الجسم من اخر الى جزء من العصبٌة السٌالت نمل   الوظٌفة 

  .انؼظثي انذتق خاليا و انؼظثيح اخلاليا هً الخالٌا من نوعٌن من العصبً النسٌج ٌتكون   التركٌب

 (انؼظثىَاخ) انؼظثيح اخلاليا. 3

 .  احملىار و انرشدراخ و اخلهيح خسى هً اجزاء ثالث من العصبٌة الخلٌة تتكون

 ٌحتوي,   واضحة نوٌة ذات نواة و ساٌتوبالزم على ٌحتوي,  الخلٌة من المتسع الجزء ٌمثل

 .  نسل حبٌبات و عصبٌة لٌٌفات على الساٌتوبالزم

 جسم الى العصبٌةتوصل الحوافز  , (مولع)العصبٌة  الخلٌة جسم من تبرز بروزات او نتوءات هً  

 .   (وظٌفة)العصبٌة  الخلٌة

 عن بعٌدا   الحوافز ٌنمل , (مولع) العصبٌة الخلٌة جسم من ٌبرز,  )ممٌزاته(مفرد  و طوٌل بروز هو   

 .  (وظٌفة) العصبٌة الخلٌة جسم

 .  خناػيُي تغالف حماؽ يكىٌ ال أو خناػيُي تغالف المحوار ٌحاط لد                   
 .   (مولع)العصبٌة  الخلٌة ساٌتوبالزم فً ,  )أهمٌه( البروتٌن لتجمع مراكز عن عبارة هً  نسل حبٌبات

 الطصبيظ الخليظ محوار و التذجرات بين قارن

 احملىار انرشدراخ

 . متعددة و ةلصٌر بروزات بشكل تكون. 3

  العصبٌة الخلٌة جسم الى العصبٌة الحوافز نمل تموم. 2

 .  مفرد و طوٌل بروز بشكل ٌكون. 3

   الخلٌة جسم عن بعٌدا   العصبٌة الحوافز نمل تموم. 2

 

 .  واحد بروز ذات,  بٌضوي او كروي جسمها ٌكون   نقـةأ . خهيح احاديح ا

 .  بروزٌن ذات,  مؽزلً جسمها ٌكون   انقـة ثُائيح خهيح. ب

 .تشجرات و محوار الى الخلٌة جسم لرب ٌتفرع واحد لطب لها   كارتح انقـة احاديح خهيح. ج

 .  البروزات متعددة,  نجمً جسمها ٌكون   االقـاب يرؼذدج خهيح. د

 انؼظثي انذتق خاليا. 2
  , )مولع( الدماغ حجم نصؾ من اكثر تشؽل و العصبً النسٌج من االعظم الجزء تشكل خالٌا احدى هً   التعرٌف

 .  )وظٌفة( العضوي الفتات و البكترٌا تبتلع كما العصبٌة الخالٌا بأسناد تموم
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 " اٌتىاثش" 
 88 ص:  ادلمذِح

 .  التكوٌن بنفس نسالا  لتكون تنمو التً الجنسٌة الخالٌا الى او نسل الى المحٌطة البٌئة من الخام المواد تحوٌل. 1

 ( .DNA) الوراثٌة الشفرة او الوراثً الطراز نمل. 2

 89 ص:  إٌىع حلفظ احلُح اٌىائٕاخ يف دوسج و اٌتىاثش ِفهىَ
  ؟ النوع بماء ٌؤمن التكاثر : 1علل   

 ٌأتً من لابٌلتها على التكاثر .  االرض سطح على الحٌة الكائنات بماء استمرار الن : 1علل ج

ا  لٌس التكاثر جهاز او التكاثر : 2علل      ؟ ذاته الفرد لبماء ضرورٌا

 بأحسن هو و العٌش فً ٌستمر الفرد فأن بالكامل ازالته او التكاثر جهاز من عضو اي نزع ٌمكن النه : 2علل ج

 . صحً حال

  ؟ الواحد الجٌل افراد من للٌل عدد على الحٌوانٌة االنواع بعض فً التكاثر لد ٌمع: 3علل    

نحل  عامالت)  اعطً مثاالا  عمٌمات اناث هً النحل خلٌة افراد من الساحمة االؼلبٌة على سبٌل المثال ان : 3علل ج

 و الذكور هً و التكاثر عملٌة تنجز التً الخصبة االفراد اما ، التكاثر عملٌة فً دور لها لٌس( العسل
 .  العدد للٌلة تكون الملكة هً واحدة انثى

  99 – 89أىاع اٌتىاثش : ص 
 . اٌتىاثش اجلٕغٍ و اٌتىاثش اٌالخٕغٍهنان نوعٌن من التكاثر هما   

صل الذي نتجت منه باأل  ههو عملٌة تحوٌل اجزاء من الكائن الحً الى احٌاء جدٌدة شبٌ  . التكاثر الالجنسً 1

 و التكاثر الخضري  و ٌتم بعده طرق مثل االنمسام الثنائً و التبرعم و تكوٌن السبورات

هو عملٌة تكوٌن افراد جدٌدة من اتحاد نواتً النطفة الناتجة من الذكور و البٌضة الناتجة   . التكاثر الجنسً 2

 من االناث بعملٌة االخصاب فتكون االفراد الناتجة تجمع فً صفاتها بٌن االبوٌن . 

 . صابعٍُّح االخو الثانٌة هً  االٔمغاَ االختضايلٌشتمل التكاثر الجنسً عملٌتٌن اساسٌتٌن االولى هً      

                                          ؟ البٌئة ظروؾ تؽٌر عند االفراد تهلن الالجنسً التكاثر فً علل :    

  جمٌع فً باألصل شبٌه تكون التً الجدٌدة االفراد تكوٌن خالل وراثٌة تؽٌٌرات حدوث عدم بسبب : ج علل
 . البٌئٌة الظروؾ تؽٌر مع التكٌؾ تستطٌع فال صفاتها
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ػاالختالساتػبغنػاضتصاثرػاضالجظديػوػاضجظدي

 اٌتىاثش اجلٕغٍ اٌتىاثش اٌالخٕغٍ

 . تتم بتحوٌل اجزاء من جسم الكائن الحً .1

 صل .باأل ه. االفراد الناتجة منه شب2ٌ

 . تتطلب وجود اب واحد .3

 . ال تحصل فٌها عملٌة االخصاب .4

 . ٌتم بأتحاد نواتً النطفة و البٌضة .1

 االفراد الناتجة صفاتها تجمع بٌن االبوٌن .. 2

 تمام العملٌة .. تتطلب وجود ابوٌن أل3

 . تحدث فٌها عملٌة االخصاب . 4

 

  91 – 99. عٍُّح تىىَٓ إٌؽف ) احلُىأاخ ادلٕىَح ( : ص 1
 .  ٔثُثاخ ادلٕىَح ادلٍتىَح, تتألؾ الخصٌة من اعداد كبٌرة من  اخلصُح فً النطؾ تتكون    

سلٌفات خالٌا جدٌدة تدعى ٌنتج عنها متعددة انمسامات ؼٌر مباشرة ,   س2الخالٌا الجرثومٌة االولٌة تنمسم  أ .

  . س2 النطف

ا ف النطف سلٌفاتتنمسم  ب.  ضاعؾ فً العدد . نتج عنها تاعتٌادٌا

 .  س2بالخالٌا النطفٌة االولٌة بمرحلة نمو و ٌكبر حجمها و تسمى  النطف سلٌفاتتمر  ج.

 كل منهما تسمى متساوٌتٌن فً الحجم  االنمسام االختزالً االول ٌنتج عنه خلٌتٌنب الخالٌا النطفٌة االولٌةتمر  د.
 . النطفٌة الثانوٌة س بالخلٌة

تدعى  متساوٌة فً الحجم  اربع خالٌاباالنمسام االختزالً الثانً ٌنتج عنه  الخلٌتٌن النطفٌة الثانوٌةتمر  هـ.
 . بأرومات النطف س

 .  النطفه الناضجة ستؽٌٌرات فً شكلها و تركٌبها مؤدٌة الى تكوٌن  ارومات النطف ستعانً  و.

 ِا ِٕشأ   
 من الخالٌا الجرثومٌة االولٌة .            النطف سلٌفات

 .من نمو سلٌفات النطؾ     الخلٌة النطفٌة االولٌة

 .      االولٌة النطفٌة الخلٌةمن     الخلٌة النطفٌة الثانوٌة

 من الخلٌة النطفٌة الثانوٌة .    ارومة النطف

 المنوٌة فً بطانة النبٌبات   مولع الخلٌة الجرثومٌة االولٌة

 الملتوٌة للخصٌة .                                      
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  92 – 91. ِشازً او خؽىاخ او اٌعٍُّاخ تىىَٓ اٌثُىض : ص 2
 . داخً ادلثُطالبٌوض فً تتكون     

 بسلٌفاتانمسام ؼٌر مباشر ٌنتج عنه خالٌا تدعى  داخل المباٌض بعملٌة س2الخالٌا الجرثومٌة تمر  أ .

 .س 2البٌوض

 . انمسامات اعتٌادٌة متعالبة لٌنتج عنها سلٌفات بٌوض اضافٌة  سلٌفات البٌوضتعانً  ب.

 .  س2بالخالٌا البٌضٌة االولٌة  بالنمو فٌكبر حجمها وتدعى  سلٌفات البٌوضٌبدأ لسم من  ج.

 لٌنتج عنه خلٌتٌن ؼٌر متساوٌتٌن فً الحجم  بمرحلة االنمسام االختزالً االول الخلٌة البٌضٌة االولٌة ستمر  د.
 . بالجسم المطبً االول سو الصؽٌرة  بالخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ستدعى الكبٌرة 

خلٌتٌن ؼٌر متساوٌة بالحجم ،  هانمسام االختزالً الثانً لٌنتج عنبمرحلة اال الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ستمر  هـ.
الجسم ،  اما الصؽٌرة تمثل  خلٌة البٌضة الناضجة سالتً تنمو مكونة  بأرومة البٌضة س تدعىالكبٌرة 

 المطبً الثانً س .

  )مصٌر االجسام المطبٌة( بعد فٌما تنحل التً لؽثُح اخغاَ ثالث مع ٔاظدح تُعح خٍُح هو العملٌة لهذه النهائٌة النتٌجة 

 ِٕشأ ِا 
 .الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة و الخلٌة البٌضٌة االولٌة  من   االجسام المطبٌة

  ة من الخلٌة البٌضٌة الثانوٌ   منشأ الجسم المطبً الثانً  .من الخلٌة البٌضٌة االولٌة   منشأ الجسم المطبً االول
  و الجسم المطبً االول .

الخلٌة ، مشكلة مع  تاخلالَا احلىصٍُحفً الفمرٌات تحاط الخلٌة البٌضٌة االولٌة بخالٌا صؽٌرة الحجم تدعى 

 .  تاحلىصٍح ادلثُعُح البٌضٌة  االولٌة تركٌب
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 94 – 92اٌتىاثش يف اٌفاَشوعاخ : ص 
 تفمد الفاٌروسات المدرة على التكاثر و النمو خارج الخالٌا الحٌة ؟:  1علل   

 النها ال تمتلن المابلٌة على البماء بصورة مستملة .  :1ج علل 

 ال تمتلن الفاٌروسات المابلٌة على البماء بصورة مستملة ؟ :  2علل   

بسبب عدم امتالكها العضٌات الخلوٌة من ضمنها االجهزة االنزٌمٌة الضرورٌة للتنفس و بناء البروتٌن  :2ج علل

 او تضاعؾ الحامض النووي . 

ا من ا    البلعم البكتٌري  لبكترٌا التً تدعى بكترٌا المولون هو عبارة عن سلسلة من الفاٌروسات التً تهاجم نوعا
 ٌستخدم فً اٌجاز عملٌة تكاثر الفاٌروسات . 

 . دوسج اٌتسًٍ و االٔتاجو  دوسج اٌتسًٌٍحصل التكاثر فً  الفاٌروسات من خالل دورتٌن متداخلتٌن هما 

 -و تتضمن المراحل االتٌة :    

 ٌمترب الفاٌروس من خلٌة البكترٌا وٌصبح بتماس معها و تلتصك الٌاؾ الذنب الموجودة فً    أ . مرحلة االتصال
 ذنبة بموالع خاصة على جدار الخلوي لخلٌة البكترٌا . 

ا له الممدرة على اضعاؾ الروابط الكٌمٌائٌة فً جدار الخلٌة عند    ب. مرحلة االختراق ٌفرز الفاٌروس انزٌما

الفاٌروس الى داخل  DNA منطمة االلتصاق و من ثم ٌتم تكوٌن ثمب ٌدخل من خالله 

 خلٌة البكترٌا .

س الالزم لبناء والفاٌر mRNAالفاٌروس ٌبدأ استنساخ  DNAحال دخول     التخلٌك او البناءج. مرحلة 

ثم تصبح االلٌة البكتٌرٌة  البكترٌا ، و من  mRNAو  DNA انزٌمات تحلٌل

لتكوٌن البروتٌن و انتاج الطالة تحت سٌطرة الحامض النووي الراٌبً منموص 
ٌمات الوراثٌة من الحامض للفاٌروس ، و توجه التعل DNAاالوكسجٌن 

للفاٌروس الى خلٌة المضٌؾ لتكوٌن حامض نووي و بروتٌنات  DNA  النووي

 جدٌدة للفاٌروس . 

تنتظم جزٌئات البروتٌن لتكوٌن اؼطٌة بروتٌنٌة حول جزٌئات الحامض النووي للفاٌروس ،    د. مرحلة االنضاج

 فاٌروس جدٌد .  ( 100 - 200) و ٌتكون 

تمود الفاٌروسات المتكونة الى تحلل الخلٌة البكتٌرٌة المضٌفة ، و تتحرر الفاٌروسات    التحررهـ. مرحلة 
 دلٌمة 25العملٌة كاملة ما ٌمرب من  هٌا اخرى ؼٌر مصابة . و تستؽرق هذلتصٌب بكتر

 و بمرور الولت تكون الفاٌروسات لد لضت تجمع كبٌر من البكترٌا . 

 -تشمل هذ الدورة المراحل نفس مراحل دورة التحلل :    

 مرحلة التكامل    ج.                   مرحلة االختراق   ب.              مرحلة االتصال      أ .     

 مرحلة التحرر . و.          مرحلة االنضاج             هـ.        مرحلة التخلٌك او البناء    د.     
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 DNAمع الحامض النووي البكتٌري  DNAٌتم فٌها اندماج الحامض النووي الفاٌروسً     ج. مرحلة التكامل

لبلعم الفاٌروس با DNAالبكترٌا ، و عندئذ ٌسمى  DNAبدون ان ان ٌحصل تحطٌم لـ 

  مع تكاثر البكترٌا . حاالولً و ٌحصل تضاعؾ الراش

للفاٌروس بعد عملٌة االندماج مع الحامض  DNAهً التسمٌة التً تطلك على الحامض النووي    البلعم  االولً

دورة التحلل و االنتاج لتكاثر فٌروس البلعم  مرحلة التكامل من البكتٌري خالل DNAالنووي 

  .البكتٌري

 التصاق الفاٌروس بواسطتها فً مواضع خاصة على الجدار الخلوي لخلٌة البكترٌا .     وظٌفة الٌاف الذنب

ا عند التصاق الٌاؾ الذنب بالخلٌة البكتٌرٌة ؟ٌفرز الفاٌروس : 1علل      انزٌما

الن له المدرة على اضعاؾ الروابط الكٌمٌاوٌة فً جدار الخلٌة البكتٌرٌة عند منطمة االلتصاق ثم : 1ج علل

 الفاٌروس . DNAتكوٌن ثمب ٌدخل من خالله 

 اج الطالة تحت سٌطرة الفاٌروس ؟عند دخول الفاٌروس تصبح آلٌة البكتٌرٌة لتكوٌن البروتٌن و انت:  2علل  

و  DNA الالزم لبناء انزٌمات تحلٌل الفاٌرسmRNA الفاٌروس ٌبدأ استنساخ  DNAالنه حال دخول : 2ج علل

mRNA   . البكترٌا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌتىاثش يف اٌثذائُاخ
  -:خٕغُا  و  ال خٕغُا  و هً تتكاثر  .  ادلضسلحاٌؽساٌة اخلعش و   اٌثىرتَا ٌضم عالم البدئٌات

 -، و كاالتً :االنشطار الثنائً ٌتم التكاثر الالجنسً فً البكترٌا بطرٌمة  

 . مما ٌؤشر ان الخلٌة جاهزة لالنمسام من ؼشاء الخلٌة  ٌحصل اتصال لكروموسوم البكتٌري فً موالع معٌنة. 1

 .تتهٌأ الخلٌة البكتٌرٌة للعملٌة و ذلن بتوسٌع جدار الخلٌة و ؼشائها و بالتالً الخلٌة بأكملها . 2

 الخلٌة كروموسومٌن متماثلٌن ، و بنفس الولت ٌبدأ جدار الخلٌة و ؼشائها بالتخصر .  DNAٌنتج تضاعؾ .  3
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سٌن و ٌتوزع الساٌتوبالزم و ٌزداد نتٌجة الستطالة الخلٌة فأن الكروموسومٌن ٌنسحبان فً اتجاهٌن متعاك. 4

 .تخصر الخلٌة 

 تنمسم الخلٌة لتنتج خلٌتٌن متماثلتٌن . . 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، و الذي ٌتم عند دمج ساللتٌن مختلفتٌن من بكترٌا المولون فً وسط زرعً ظهرت ساللة االلرتاْ ٌتم بعملٌة 

ا عن الساللتٌن  .  اعادج اخلٍػالتً تم دمجهما بعملٌة تشبه  جدٌدة تختلؾ وظٌفٌا

 -مراحل عملٌة االلتران :

التً   DNAتحتوي على عامل خصوبة المتمثل بجزٌئات من الـالمعطٌة  الخلٌةتتم بٌن خلٌتٌن االولى هً . 1

الجنسٌة وهً تبرز من  توجد فً ساٌتوبالزم الخلٌة كما تحتوي على زوائد تدعى اهالب االلتران او االهالب
  عامل الخصوبة و االهالب الجنسٌة وهً ال تحتوي على  الخلٌة المستلمةاما الخلٌة الثانٌة فهً  . السطح

عند مالمسة هلب االلتران سطح الخلٌة المستلمة ٌصبح جسر التران ٌعمل على تواصل بروتوبالزم الخلٌتٌن . 2

 البكتٌرٌتٌن.

 وموسوم الخلٌة المعطٌة و ٌصبح جزء منه. ٌنؽرز عامل الخصوبة فً كر. 3

ٌنكسر احد شرٌطً كرموسوم الخلٌة المعطٌة فً مولع معٌن و ٌبدأ بالحركة ، و االنتمال جزء منه الى الخلٌة . 4

  المستلمة عبر جسر االلتران . 

سة فً الخلٌة تبمى المادة الوراثٌة الخلٌة المعطٌة دون نمصان ان الشرٌط الذي انفصل جزء منه ٌتمم نف   
المعطٌة ، اما المطعة الكروموسومٌة المنتملة الى الخلٌة المستلمة ال تزٌد من حجم كرموسوم الخلٌة المستلمة 

 انها تحل محل جزء مساو لها . 

من الخلٌة المعطٌة الى  انتمال البالزمد لد ٌحصل االلتران عن طرٌك    عامل الخصوبة اوانتمال البالزمٌد 
د و ٌتم النمل عبر جسر االلتران تحتوي على بالزم  المستلمة التً ال

 .بٌن الخلٌتٌن فتصبح كال الخلٌتٌن حاوٌة على عامل خصوبة 
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خلٌة البكترٌا  فً ساٌتوبالزم  توجد , (الكٌمٌاوي التركٌب)DNA من الـ  جزٌئاتهو عبارة عن     عامل الخصوبة

. (وظٌفه) دور مهم فً عملٌة التكاثر الجنسً فً البكترٌا لها , (مولع) المعطٌة

بتكوٌن جسر  تموم (مولع) من سطح خلٌة البكترٌا المعطٌة تبرزهً عبارة عن زوائد    اهالب االلتران او الجنسٌة
 .   (وظٌفة) االلتران بٌن الخلٌتٌن الممترنتٌن

من مالمسة االهالب الجنسٌة لخلٌة البكترٌا المعطٌة سطح الخلٌة هو عبارة عن جسر ٌنشأ   جسر االلتران
تواصل بروتوبالزم  , ٌعمل على  (منشأه) المستلمة خالل عملٌة التكاثر الجنسً فً البكترٌا

 .  (وظٌفة) الخلٌتٌن البكتٌرٌتٌن الممترنتٌن

  أحادٌة المجموعة   المستلمة هًخلٌة البكترٌا ، الخلٌة المعطٌة ، الخلٌة   المجموعة الكروموسومٌة لـ

 ال ٌحصل نمصان فً المادة الوراثٌة للخلٌة البكتٌرٌة المعطٌة بعد عملٌة االلتران ؟: 1علل   

 الن شرٌط المادة الوراثٌة للخلٌة المعطٌة ٌتمم نفسة بعد اكتمال عملٌة االلتران .: 1ج علل

 الخلٌة البكتٌرٌة بعد عملٌة االلتران ؟  ال تحصل زٌادة فً كمٌة المادة الوراثٌة فً: 2علل    

الن المطعة الكروموسومٌة المنتملة الى الخلٌة المستلمة تحل محل لطعة مساوٌة لها فً الخلٌة المستلمة : 2ج علل

 ان التكاثر الجنسً فً البكترٌا ٌكون ؼٌر اعتٌادي ؟: 3علل    

 كاملة من الخلٌتٌن االصلٌتٌن .الن الفرد الجدٌد ال ٌستلم مجموعة جٌنٌة :  3ج علل

ػاالختالساتػبغنػخضغظػاضبصترغاػاضطططغظػوػاضطدتضطظ

اخلٍُح ادلغتٍّحاخلٍُح ادلعؽُح

. تحتوي على عامل الخصوبة فً ساٌتوبالزمها .1

 . تحتوي على اهالب االلتران على سطحها. 2

. ال تحتوي على عامل الخصوبة فً ساٌتوبالزمها.1

 . ال تحتوي على اهالب االلتران على سطحها . 2
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 اٌتىاثش يف اٌؽٍُعُاخ

ا بجدار سٌلٌ   التركٌب او الممٌزات وزي سمٌن ،  تحتوي على بالستٌدة خضراء لٌمتلن سوطٌن ، و ٌكون محاطا
 واحدة كوبٌة الشكل .

  اوال  . اٌتىاثش اٌالخٕغٍ 
 -كاالتً :ٌتم و  .  تىىَٓ االتىاغفً الكالمٌدوموناس هو   نوع التكاثر الالجنسً      

بعملٌات انمسام ضمن جدار  االبواغ المتحركة السابحةمن  ستة عشراو ربما ثمانٌة  او اثنان . تكوٌن من1

 لخلٌة االصلٌة .السٌلٌلوزي ل

 . تنطلك االبواغ حرة بعد تمزق الجدار الخلوي االصلً للخلٌة االم و تنمو الى خالٌا خضرٌة مستملة . 2

 ثأُا  . اٌتىاثش اجلٕغٍ 
  -: كاالتً . و ٌتم احتاد االِشاج ادلتشاتهحٌتم عندما تكون ظروؾ المعٌشة ؼٌر مناسبة بطرٌمة       

ا عدة مرات متتالٌة لٌتكون س الكالمٌدوموناسٌنمسم . 1  فرداا داخل جدار الخلٌة االصلً 16 – 32 اعتٌادٌا

ا و تدعى تكون االفراد الناتجة شبٌه   .  باالمشاج المتشابهةللكالمٌدوموناس االم و لكن اصؽر حجما

الى الماء ثم تتحد مع امشاج اخرى ناتجة بنفس  س االمشاج المتشابهةٌتمزق جدار الخلٌة االم و تتحرر . 2

 الطرٌمة من خلٌة كالمٌدوموناس من ساللة اخرى . 

تسبح فترة من الولت فً الماء ثم تفمد اسواطها  االسواطرباعٌة  س2 الزٌجة ٌتكون نتٌجة اتحاد االمشاج . 3

 . س2  بالبوغ الزٌجًٌدعى  مماومة الظروؾ البٌئٌة ؼٌر مناسبة(ل)وتحاط بجدار سٌلٌوزي سمٌن 

ا  هٌستعٌد البوغ الزٌجً نشاط. 4 ا لتتكون  عند مالئمة الظروؾ البٌئٌة ، و ٌعانً انمساما   ساربعة ابواغ اختزالٌا

 ٌنشك الجدار المحٌط فتتحرر االبواغ االربعة الجدٌدة المشابهة للخلٌة االم ، فتنمو و تسلن سلون الكائن البالػ . 5

ا هً خالٌا تكاثرٌة جنسٌة تتكون    االمشاج المتشابهة  (منشأها)من انمسام خلٌة الكالمٌدوموناس االصلٌة اعتٌادٌا
 .  )االهمٌة(تكوٌن الزٌجة ٌنتج عن اتحادها 

لمماومة  )منشأ( خلٌة الزٌجة التً تحٌط نفسها بجدار سٌلٌوزي سمٌن بعد فمدانها اسواطهاهو     البوغ الزٌجً
ا  ا  اختزالٌا خالل   (وظٌفة) اربعة ابواغ لتكوٌنالظروؾ البٌئٌة ؼٌر المالئمة , و تعانً انمساما

 . عملٌة التكاثر الجنسً للكالمٌدوموناس

 الزٌجً فً الكالمٌدوموناس بجدار سٌلٌلوزي سمٌن ؟ ٌحاط البوغ:  1علل   

 المالئمة . ؼٌر البٌئٌة الظروؾ لمماومة :1ج علل 

 ٌعد التكاثر الجنسً فً الكالمٌدوموناس طرٌمة لمماومة الظروؾ البٌئٌة ؼٌر المالئمة ؟ : 2علل  

 الظروؾ لمماومة سٌلٌلوزي سمٌنالن البوغ الزٌجً المتكون خالل التكاثر الجنسً ٌحاط بؽالؾ  :2ج علل

 المالئمة . ؼٌر البٌئٌة
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 . اٌربن و ادلُاج اٌشاوذج احملتىَح عًٍ ٔثاتاخ ؼافُح, و ٌنتشر فً  اٌؽٍُعُاخ اذلذتُحٌنتمً البرامٌسٌوم الى    

 اوال  . اٌتىاثش اٌالخٕغٍ 
 -و كاالتً : ٌتم. و  االٔمغاَ اٌثٕائٍ ادلغتعشضٌتم التكاثر الالجنسً فً البرامٌسٌوم بطرٌمة        

  انمسام اعتٌادي الى نواتٌن . س2النواة الصغٌرة ٌبدأ بانمسام . 1

 تتجه كل منهما الى طرؾ متضاد من اطراؾ البرامٌسٌوم و فً . 2

 و ٌظهر برعم الفم الخلوي  س2النواة الكبٌرة نفس الولت تستطٌل    

ا مباشرة الى نواتٌن و تتجهان الى طرفً . 3  تنمسم النواة الكبٌرة انمساما

 الخلٌة .     

 ٌتكون اخدود فمً جدٌد و تظهر فجوتان متملصتان جدٌدتان كما    

 ٌحصل تخصر فً جسم البرامٌسٌوم لٌمود الى االنمسام .     

   ٌنمسم البرامٌسٌوم الى البرامٌسٌومٌن بنوٌٌن . . 4

 ثأُا  . اٌتىاثش اجلٕغٍ 
 . االخصاب اٌزاتٍو  االلرتاْ سً فً البرامٌسٌوم بطرٌمتٌن هماٌتم التكاثر الجن
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 أ . االلتران

ٌتمابل فردان من النوع نفسة ولكن من ساللتٌن مختلفتٌن و ٌكون تماسهما من جهة االخدود الفمً و ٌبمٌان . 1

ا لصٌراا ، فٌتكون عندها جسر  بروتوبالزمً بٌنهما و هو ولتً لؽرض عبور او تبادل مواد ملتصمٌن ولتا
 كروموسومٌة . 

ا ٌنتج عنه س 2النواة الصغٌرة تبدأ . 2 .   اربعة نوى سفً الكائنٌن باالنمسام اختزالٌا

ا  النواة المتبمٌة ساو النواة الرابعة ثالث منها و و تختفً نحل ت. 3 نواتٌن ؼٌر متساوي الى تنمسم اعتٌادٌا

 .  س نواة اولٌة انثوٌةو  سبنواة اولٌة ذكرٌة تتمثالن  س اولٌتٌن 

 س2النواة المندمجة لتكون  س االنوٌة االنثوٌةفً الكائنٌن الممترنٌن و تتحد مع  االنوٌة الذكرٌة ستتبادل . 4

اربع  كـــــــــل منهماٌنفصل الفردان الممترنان ، و ٌنمسم كل منهما انمسامٌن اعتٌادٌن لٌتكون من . 5

 .  س2 برامٌسٌومات بنوٌة

ب. االخصاب الذاتً

 النواتان االولٌتان س، حٌث ان  )ٌمصد نمطة اربعة فً االلتران( هنوٌلألعدم حصول تبادل تشبه عملٌة االلتران فٌما عدا ، 
اي تكون متماثلة بالعوامل الوراثٌة و لٌست متباٌنة العوامل  س2نواة مندمجة متماثلة ان لتكونا لنفس الفرد تتحد

 الوراثٌة كما هو الحال بااللتران . 

ػاالختالساتػبغنػاالشترانػوػاالخصابػاضذاتيػسيػاضبراطغدغوم

االخصاب اٌزاتٍااللرتاْ

ٌة الذكرٌة االولٌة بٌن الفردٌن . ٌحصل فٌه تبادل لالنو1

 االولٌة نواة متباٌنة  . ٌتكون من اتحاد االنوٌة2

 العوامل الوراثٌة هً النواة المندمجة  المتباٌنة    

الفردٌن بٌن  النوٌة الذكرٌة االولٌةاتبادل . ال ٌحصل 1

 .. ٌتكون من اتحاد االنوٌة االولٌة نواة متماثلة 2

 العوامل الوراثٌة هً النواة المندمجة  المتماثلة    
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من اتحاد االنوٌة االولٌة الذكرٌة و االنثوٌة هً نواة ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة و الناتجة    النواة المندمجة
ا بشكل ؼٌر متساوي  (منشأها) خالل عملٌة التكاثر الجنسً فً البرامٌسٌوم لتكوٌن تنمسم اعتٌادٌا

 . )االهمٌة( نواتً الفرد الجدٌد

االلتران فً البرامٌسٌوم بالنواة المندمجة المتباٌنة ؟تدعى النواة المندمجة الناتجة من :  1علل 

النها ناتجة من اتحاد النواة الذكرٌة المتبادلة بٌن الفردٌن الممترنٌن مع النواة االنثوٌة فً كل منهما . :  1ج علل  

ة  المتماثلة ؟تدعى النواة المندمجة الناتجة من االخصاب الذاتً  فً البرامٌسٌوم بالنواة المندمج: 2علل 

النها ناتجة من اتحاد النواة الذكرٌة مع النواة االنثوٌة فً كل فرد من البرامٌسٌوم دون حصول عملٌة :  2ج علل 

 . تبادل االنوٌة

فً ِتىُغح اوزشج العذبة ، توجد فً حالة  ، تتواجد فً البرن و مجاري المٌاة اٌؽٍُعُاخ اٌغىؼُحالٌوؼلٌنا من 

الظروؾ ؼٌر لمالئمة . التكاثر الجنسً ؼٌر معروؾ .     

ا فً الحالة الحرة السابحة بطرٌمة  -:كاالتً تتم  و.  االٔمغاَ اٌثٕائٍ اٌؽىيلتتكاثرالٌوؼلٌنا الجنسٌا

ا ، وٌتكون سوط اضافً . . 1 ا اعتٌادٌا  تنمسم النواة انمساما

ا بشكل تدرٌجً لحٌن انفصال المسمٌن بالكامل لٌتكون فردان جدٌدان .. 2 ٌنمسم الساٌتوبالزم طولٌا

192 – 191 ص:  اٌفؽـــــشَاخ يف اٌتىاثش

. مماثل لم ٌشخص بعدو ٌعتمد ان هنان عدد  ٔىع اٌف ِائح من اكثر الفطرٌات عالم ٌضم

ا  ٌعتمد  : علل     ؟ النباتٌة اشكال من الفطرٌات ان سابما

 .  الحٌاتٌة كٌمٌائها و نموها طرق و التكاثرٌة ممٌزاتها فً بٌنهما التشابه : علل ج
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ػاضظباتاتػوػاضفطرغاتػبغنػاالختالسات

اٌفؽشَاخإٌثاتاخ

. الضوئً البناء صبؽات على تحتوي. 1

 . التؽذٌة ذاتٌة. 2

. الضوئً البناء صبؽات على تحتوي ال. 1

 . التؽذٌة ذاتٌة ؼٌر. 2

 االعىد اخلثض عفٓ يف اٌتىاثش
. ٔىع 1959  حوالً تضم التً ، اٌاللسُح اٌفؽشَاخ الى االسود الخبز عفن ٌنتمً

-: كاالتً فٌها الالجنسً و الجنسً التكاثر ٌتم و االتىاغ تىىَٓ هً الالجنسً التكاثر طرٌمة

 او  الفطرٌة الخٌوط بٌن اندماج و تماس ٌحصل. 1

 و سالبة مختلفة نوى على تحتوي والتً الهاٌفات    

.  ساٌتوبالزمً اندماج ، ٌتبعه  موجبة 

 النوى على المحتوٌة س خلٌة االمشاج تتكون. 2

 هاٌفه كل نهاٌة فً س الموجبة و س السالبة    

.  النواتٌن ندماجبأ  نووي اندماجٌحص  ثم 

 تلتحم ثم االنوٌة زوج و ، المشٌجٌة الخالٌا تندمج. 3

   (تمثل التكاثر الجنسً 3,2,1نمطة )  . س2 الزٌجة لتكون     

تحصل و. س2 الزاٌكوت حول سمٌن جدار ٌتكون. 4

 . اختزالً انمسام عملٌة    

 االنمسام من نتجت النها س  االبواغ لتتحرر البوؼٌة الحافظة تنشك و البوؼٌة الحافظة او الكٌس حامل ٌنمو. 5

  )تمثل التكاثر الالجنسً 5, 4نمطة ) . العملٌة تتكرر و الالجنسٌة دورتها تبدأ ؼذائٌة مادة على تتسالط عندما و  االختزالً

 فً تمع و (منشأها) الفطرٌة الخٌوط بٌن االندماج من تتكون تكاثرٌة خالٌا هً  االمشاج او المشٌجٌة الخالٌا
 سالبة نوى على تحتوي (مولع) االسود الخبز عفن لفطر الفطرٌة الخٌوط نهاٌات

 .  (االهمٌة) الزٌجة بتكوٌن تموم التً موجبة و

194 – 192 ص:  إٌثاتاخ يف اٌتىاثش

من سلؾ من انحدرت النباتات ان ٌعتمد ، إٌغزَح راتُح اخلالَا ِتعذدج إٌىي زمُمح ازُاء النباتات عالم تضم

. عٕح ٍُِىْ 599 لثً موجودة كانت التً اخلعش اٌؽساٌة
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 الطحالب بٌن التشابه اوجه او الخضر الطحالب من سلؾ من انحدرت ان النباتات على الدلٌل العلماء ٌرى
  -من خالل : النباتات و الخضر

 . اخرى صبؽات عن فضالا  الكلوروفٌل ٌمتلكان كالهما.  أ  

 . نشاء بشكل الكاربوهٌدرات من الزائد ٌخزنان كالهما. ب  

 . سٌلٌلوز ٌحوي الخلٌة جدار ٌكون كالهما. ج  

 .  ادلشُدٍ اٌؽىس و اٌثىغٍ اٌؽىس هما بطورٌن تمر الكاملة النبات حٌاة دورة ان تعنً    االجٌال تعالب ظاهرة

 ٌموم الكروموسومٌة المجموعة ثنائً ٌكون و النبات حٌاة دورة فً الالجنسً الطور ٌمثل هو     اٌثىغٍ اٌؽىس. 1

 . (اهمٌته) لخالٌاه االختزالً االنمسام بعملٌة االبواغ بتكوٌن
 ٌموم الكروموسومٌة المجموعة احادي ٌكون و النبات حٌاة دورة فً الجنسً الطور ٌمثل هو   ادلشُدٍ اٌؽىس. 2

 .  )اهمٌته( لخالٌاه االختزالً بعملٌة االمشاج بتكوٌن

ػاضطذغجيػاضطورػوػاضبوزيػاضطورػبغنػاالختالسات

 )ادلُّضاخ( ادلشُدٍ اٌؽىس )ادلُّضاخ( اٌثىغٍ اٌؽىس

  النبات حٌاة دورة فً الالجنسً الطور ٌمثل. 1

 س2 الكروموسومٌة المجموعة ثنائٌة خالٌاه. 2

 . االبواغ ٌكون. 3

 . س2 الزٌجة نمو من ٌنشأ. 4

 .النبات حٌاة دورة فً الجنسً الطور ٌمثل. 1

 .  س الكروموسومٌة المجموعة احادٌة خالٌاه. 2

 .  االمشاج ٌكون. 3

 . س االبواغ نمو من ٌنشأ. 4

  
                              ؟ الالجنسً التكاثر صور افضل من االبواغ طرٌك عن التكاثر : علل    

ا  متباٌنة فتكون للنبات البوؼً الطور لخالٌا االختزالً االنمسام من تتكون النها : ج علل  مالئمة اكثر و وراثٌا
 . االختزالً االنمسام خالل العبور عملٌة لحصول نتٌجة البٌئٌة للظروؾ
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. ٔىعا   15000و تضم اكثر من  شعة إٌثاتاخ اٌالوعائُحالتً تمثل اكبر احلضاصَاخ هو من 

( االبواغ تكوٌن هً الالجنسً التكاثر طرٌمة ) -كاالتً : الجنسً و الالجنسً فٌه  وٌتم التكاثر    

،  الحافظة المشٌجٌة الذكرٌةو هً  انثرٌدٌا  سٌحمل الساق الورلً اما   الطور المشٌجً الناضج  سفً أ .  
 ، وكالهما ٌحمل االمشاج .  الحافظة المشٌجٌة االنثوٌةو هً  اركٌكونٌا  ساو 

تخرج االمشاج الذكرٌة من االنثرٌدٌا الى الخارج سابحة فً الماء لتصل الى االركٌكونٌا و تحصل فٌها ب. 
 . ماج النواة الذكرٌة مع االنثوٌةعملٌة االخصاب بأند

. (مولع الطور البوؼً) داخل  االركٌكونٌومو ٌتكون الطور البوؼً  س2الزٌجة بعد االخصاب تتكون ج. 

و  فٌها تحصل عملٌة انمسام اختزالًو  حامل و حافظة علٌا هً حافظة االبواغٌكتمل النسٌج البوؼً و له د .  
 .  االبواغ ستنتج 

 مع تٌار الرٌاح . االبواغ تتحرر االبواغ بعد فتح ؼطاءها بفعل الرٌاح ثم تنتشر هـ. 

.  و هذه تمثل اول مراحل الطور المشٌجً سٌوط اولٌة ذكرٌة و انثوٌة خالى   (الخٌوط منشأ) س االبواغتنبت و . 

ٌحملها الساق الورلً الذكرٌة فً دورة تعالب االجٌال فً النباتات هً تمثل الحافظة المشٌجٌة     االنثرٌدٌا
 .   (اهمٌتها) ٌتكون بداخلها االمشاج الذكرٌة,  (مولع) للنبات

الساق الورلً ٌحملهاهً تمثل الحافظة المشٌجٌة االنثوٌة فً دورة تعالب االجٌال فً النباتات    االركٌكونٌوم
 . (اهمٌتها)ٌتكون بداخلها االمشاج االنثوٌة ,   )مولع( للنبات

ػشارنػبغنػاالظثرغدغاػوػاالرصغصوظغوم

االٔثشَذَااالسوُىىُٔىَ

.المشٌجٌة االنثوٌة فً النباتات  . تمثل الحافظة1

 وض .البٌ او. ٌتكون بداخلها االمشاج االنثوٌة 2

.المشٌجٌة الذكرٌة فً النباتات  . تمثل الحافظة1

 بداخلها االمشاج الذكرٌة .. ٌتكون 2
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 -: كاالتً . و تتم  ٔىعا   1159من  اكثر تضم و اٌثزوس عذميح وعائُح ٔثاتاخ من السرخسٌات

ا  تتخذ البوؼٌة الحافظة و السائد هو البوؼً الطور.  أ  . (البوؼٌة لسرخس الحافظة مولع)لالوراق السفلً السطح على مولعا

 تفتح عندما االبواغ تتحرر و االختزالً االنمسام من نتجت النها البوؼٌة الحافظة داخل س  االبواغ تتكون. ب
 .  البوؼٌة الحافظة

و هو تركٌب للبً أخضر اللون ٌحمل أركٌكونٌوم  س االولً بالثالوس ممثالا  مشٌجً طور الى االبواغ تنمو. ج
 . المشٌجٌة الذكرٌة و هً الحافظة مشٌجٌة االنثوٌة و االنثرٌدٌوم و هً الحافظة 

 .  االركٌكٌونة ضمن البٌضة الى لتصل الماء فً النطؾ تسبح حٌث الرطوبة بوجود االخصاب ٌحصل. د

 ورلة اول تظهر و (البوؼً للسرخس الطور مولع) االركٌكونة داخل فً ، االخصاب عملٌة من س2 الزاٌكوت ٌتكون. هـ

 . ظاهراا  البوؼً الطور ٌصبح وعندئذ ، تحته الجذر ٌتكون و االولً الثالوس فوق

 فً المشٌجً الطور ٌمثل و  (منشأه) االبواغ نمو من ٌنشأ اللون اخضر الشكل للبً تركٌب هو   االولً الثالوس
 الحافظة االنثرٌدٌا و االنثوٌة المشٌجٌة الحافظة س االركٌكونة من كالا  ٌحمل السرخسٌات

 . و ٌنمو من طرفة المدبب أشباه جذور  (االهمٌه)س الذكرٌة المشٌجٌة

  ؟ الكروموسومٌة المجموعة احادٌة االبواغ تكون : علل   

 .  الكروموسومٌة المجموعة الثنائً البوؼً الطور لخالٌا االختزالً االنمسام من تنتج النها : علل ج

ػاضدرخدغاتػسيػاضطذغجيػاضطورػوػاضبوزيػاضطورػبغنػاضفرق

 ادلشُدٍ اٌؽىس اٌثىغٍ اٌؽىس

 . السائد الطور ٌكون. 1

 الكروموسومٌة المجموعة ثنائً ٌكون. 2

 .  الزٌجة نمو من ٌنشأ. 3

 اوراق و عرضٌة جذور و راٌزومٌة ساق من ٌتكون. 4

  . ٌموم بتكوٌن االبواغ . 5

 . المختزل الطور ٌكون. 1

 . الكروموسومٌة المجموعة احادي ٌكون. 2

 .  االبواغ نمو من ٌنشأ. 3

 . اللون اخضر الشكل للبً تركٌب من ٌكون. 4

 . ٌموم بتكوٌن االمشاج . 5

 . الزهرٌة النباتات فً التكاثر عضو الزهرة تمثل : 1علل   

 .  لالزهار التكاثرٌة الفعالٌة على ٌعتمد النباتات بماء استمرار ان حٌث : 1علل ج

ا  ٌحمل متخصص ؼصن عن عبارة هً   الزهرة  الجنسً التكاثر بعملٌة للمٌام متخصصة و محورة اورالا
 .  (اهمٌتها) البذور و الثمار وتكوٌن

 .  الزهرٌة البراعم من    االزهار تنشأ

@A_M_Z_F رحلة التفوق في السادس



 االستاذ رائد العباديالفصل الثالث                                                                   

69 

 

ا  متماربة تبدو الزهرٌة االعضاء تبدو : 2علل     ؟ الزهري المحور على معا

 .سالمٌاتها استطالة بعدم بسبب  : 2علل ج

 . ادلذلح و االعذَح و اٌتىجيُح االوساق و اٌىأعُح االوساق  هً اجزاء اربعة من الزهرة تتألؾ

 . اٌىأط رلّىعها عًٍ َؽٍك اٌىأعُح االوساق. 1
ا  و الؽالب فً اللون الصؽٌرة خضراءهً مجموعة من االوراق     التعرٌف   و التً تكون )ممٌزاتها(ملونة  احٌانا

 الكأس . مجموعها على ٌطلك  )االهمٌة(انفتاحه  لبل الزهرة برعم تحمً , )مولع(بالتخت  متصلة

  . اٌتىَح رلّىعها عًٍ َؽٍك اٌتىجيُح االوساق. 2
)االهمٌة(النباتات  تلمٌح على تعمل التً الحشرات بجذب, تموم  )مٌزتها(الملونة هً مجموعة من االوراق   التعرٌف

 

 . التوٌج  مجموعها على ٌطلك

 )أعطً مثاالا(توٌجٌة  ثالث و كأسٌة اوراق ثالثة السوسن لزهرة مثل الكأسٌة االوراق عدد بنفسعددها  ٌكون   العدد

 )أعطً مثاالا(الرز  مثل الكـأسٌة االوراق لعدد مضاعفة اضعاؾ التوٌجٌة االوراق عدد مثالا  مضاعفاتها او        

  ؟ اساسٌة ؼٌر زهرٌة اجزاء التوٌجٌة و الكأسٌة االوراق تعد :1علل    

 . البذور تكوٌن و الجنسً التكاثر عملٌة فً مباشر دور لها لٌس النه : 1علل ج

ػاضتوغجغظػاالوراقػوػاضصأدغظػاالوراقػبغنػاالختالسات

 اٌتىجيُح االوساق اٌىأعُح االوساق

 . بالكأس مجموعها على ٌطلك. 1

ا . 2 ا  و اللون خضراء ؼالبا  .  ملونة احٌانا

 . انفتاحه لبل الزهرة برعم تحمً. 3

 . بالتوٌج مجموعها على ٌطلك. 1

 .  ملونة تكون. 2

 االزهار تلمٌح على تعمل التً للحشرات جاذبة. 3

   االعذَح . 3

مسؤولة عن تكوٌن تمثل االجزاء الزهرة الذكرٌة و تتكون من جزئٌن هما المتن و الخٌط تكون    التعرٌف 
 .  )اهمٌتها( حبوب اللماح

ا  ا عائثح االسدٌة ؼالبا  .  ٍِتسّح ادلتىناو  ٍِتسّح اخلُىغ، و احٌانا

   . ِتثآَ يف االٔىاع ادلختٍفح ِٓ إٌثاخٌكون  عدد االسدٌة

 )التركٌب( .  اخلُػو  ادلتهتتكون االسدٌة من 

ٌط والخ ٌحمل على , )اهمٌته(تتكون بداخلة حبوب اللماح هو عبارة عن تركٌب كٌسً اسطوانً او بٌضوي   المتن 
 . (مولع)
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 . المدلة 4

تتكون من ثالث اجزاء هً المبٌض و   )مولع(فً مركز الزهرة تمع  الزهرة فً االنثوٌة االجزاءتمثل    لتعرٌف ا
  . )االهمٌة( عن تكوٌن البوٌضات مسؤولة الملم و المٌسم تكون 

.ادلُغُ و  اٌمٍُو  ادلثُطتتألؾ المدلة من ثالث اجزاء هً 

(ه)اهمٌتت البوٌضاتتكون بداخله كٌب منتفخ الذي ٌتمثل بترو ()مولع الجزء الماعدي من المدلةهو    أ . ادلثُط

. احلثً اٌغشٌالمرتبطة بجدار المبٌض عن طرٌك عنك لصٌر ٌسمى 

. (اهمٌته) المبٌض بالجزء العلوي الذي ٌدعى بالمٌسم ٌربطهو تركٌب اسطوانً رفٌع و مجوؾ عادة    ب. اٌمٍُ

ا ٌكون ذو اهداب او خشن ()مولعلنهائً او الممً من المدلة الجزء او ه  ج. ادلُغُ ا للٌالا وؼالبا وٌكون منتفخا

ا مؽطى بسائل لزج  .  )اهمٌته(لتسهٌل التصاق حبوب اللماح علٌة الملمس و احٌانا

 تعتبر االسدٌة و المدلات اجزاء زهرٌة اساسٌة ؟  : 2علل   

 الن لها دور اساسً فً عملٌة التكاثر الجنسً و تكوٌن البذور . : 2ج علل

ػاالختالساتػبغنػظباتاتػذواتػاضفضقظػاضواحدةػوػذواتػاضفضقتغن

ٔثاتاخ رواخ اٌفٍمتني ٔثاتاخ رواخ اٌفٍمح اٌىازذج

 . ذو ورلة جنٌنٌة واحدة .1

. أجزاء الزهرة ثالثٌة او مضاعفات الثالثة.2

. حبة اللماح ذات ثمب واحد .3

ا عشبٌة . 4  . ؼالبا

 . تعرق األوراق متوازي .5

 . الجذر لٌفً . 6

 . ذو ورلتٌن جنٌنٌتٌن . 1

. أجزاء الزهرة رباعٌة او خماسٌة او مضاعفات 2

 األربعة او الخمسة .     

 . حبة اللماح ذات ثالث ثموب . 3

 . عشبٌة او خشبٌة . 4

 . تعرق األوراق شبكً . 5

 . الجذر وتدي .6

ػ

ػ

ػ

ػ
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ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػاضتباغنػسيػاالزعاربطضػاضطصطضحاتػاضزعرغظػاضتيػتظكرػ

 اٌضهشج اٌصفح

 . زهرة كاملة1

 . زهرة ؼٌر كاملة 2

 . زهرة تامة  او زهرة خنثٌة  او زهرة ثنائٌة الجنس 3

 . زهرة ؼٌر تامة  او احادٌة الجنس .4

 . زهرة عمٌمة .5

 . انتظام االزهار . 6

 . زهرة مركبة .7

 . تحوي االجزاء االربعة 1

 االجزاء االربع المذكورة .. تفمد جزء او اكثر  من 2

 . تمتلن اسدٌة و مدلة . 3

 . تملن اسدٌة وحدها او مدلة وحدها و لٌس االثنٌن . 4

 . لٌس لها اسدٌة او مدلة . 5

 . تكون بشكل حزم .6

 . تظهر االزهار بشكل زهرة واحدة و لكنها 7

 تتكون من مجموعة من االزهار الصؽٌرة .   

 إٌثاتاخ اٌضهشَحاجياص عٍُّح اٌتىاثش يف 

  111 – 199 ص -. ادلته و تىىَٓ زثىب اٌٍماذ :1
ة المتن و حتى لمته و دٌتألؾ المتن من فصٌن متطاولٌن ٌربط بٌنهما نسٌج حشوي ٌمتد من لاع  تركٌب المتن

ردهتٌن ٌطلك على كل منهما  . ٌتألؾ كل فص من فصوص المتن من ٌحٌط النسٌج بحزمه وعائٌة
، تحتوي اكٌاس اللماح على حبوب اللماح ، وعند النضج  بكٌس اللماح او حافظة االبواغ الصغٌرة

تنحل الخالٌا النسٌج الرابط التً تفصل بٌن ردهتً الفص و تصبح ردهة و احدة  مفتوحه الى 
 الخارج عن طرٌك شك طولً .
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 . س2الخالٌا االم لالبواغ الصغٌرة تحوي اكٌاس اللماح فً البداٌة على أ . 

 .  سابواغ  صغٌرة بعملٌة االنمسام االختزالً ٌنتج عنها اربػ  س2الخالٌا االم لالبواغ الصغٌرة تمر ب. 

 بعضها عن بعض و تتخذ شكالا ممٌزاا حسب نوع النبات . االربعة تنفصل االبواغ الصؽٌرة ج. 

ا و تحاط كل من النواتٌن الناتجتٌن بالساٌتوبالزم مكونة  البوغ الصغٌر ستنمسم نواة د.  ا اعتٌادٌا خلٌة انمساما
 . خلٌة مولدة سو  انبوبٌة س

 خلٌة مولدة و خلٌة انبوبٌة . أ .  

ا و ٌتخذ اشكاالا مختلفة حسب نوع النبات و ٌحوي ب.  تحاط بجدار سمٌن ذي اشوان او اهداب او ٌكون خشنا

 .  ثمىب االٔثاخعدد من المناطك الرلٌمة تدعى 

 ٌكون البوغ الصؽٌر احادي المجموعة الكروموسومٌة ؟ علل :   

 صؽٌرة ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة . النة ٌنتج من االنمسام االختزالً للخلٌة االم لالبواغ ال ج علل :

   )اهمٌته(بداخلة على حبوب اللماح ٌحتوي  ()مولعفً فصً المتن هو الردهة الموجودة    كٌس اللماح

  ما منشأ

 من البوغ الصؽٌر .     الخلٌة المولدة                   .   من البوغ الصؽٌر     الخلٌة االنبوبٌة

 من الخلٌة االم لالبواغ الصؽٌرة .    البوغ الصغٌر

 112 – 111ص  -. ادلثُط و تىىَٓ اٌثىَعاخ :2
 ملتحمة واحدة او اكثر .  همن ورلة كربلٌ     منشأ المدلة

 . زىافظ االتىاغ اٌىثريجو تمثل البوٌضات المرتبطة بجدار المبٌض  اوساق االتىاغ اٌىثريجتمثل االوراق الكربلٌة 

عن طرٌك الحبل السري ،  )مولع(متصل بجدار المبٌضالجوٌزاء ٌبدأ نمو البوٌض بشكل نتوء صؽٌر ٌدعى أ . 
 فة البوٌض . ٌكون محاطاُ بؽالؾ او ؼالفٌن من خالٌا حشوٌة تدعى اؼل

بأستثناء منطمة الممة حٌث تترن فتحة أحاطة تامة تنمو اؼلفة البوٌض من لاعدة الجوٌزاء و تحٌط بالبوٌض ب. 
 .  فتحة النمٌرصؽٌرة جداا تدعى 

، وهً تمر بأنمسام اختزالً لتكوٌن  س2بالخلٌة االم لالبواغ الكبٌرة تتولد داخل الجوٌزاء خلٌة معمدة تعرؾ ج. 

  مرتبة فً صؾ واحد . ابواغ كبٌرة س اربعة 
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ً و ٌبمى البوغ الرابع لٌكون  ابواغ كبٌرةتضمحل ثالثة د.   ٌمثل الطور المشٌجً و هو ،  كبٌراً فعاالً سبوغا
، ٌزداد فً الحجم بزٌادة الكتلة  بالكٌس الجنٌنً ساالنثوي الناضج وهو ٌسمى فً حالة مؽطاة البذور ؼٌر 

 . و ٌحتل الجزء االكبر من البوٌض ة الساٌتوبالزمٌة و النوا

 تعانً نواة الكٌس الجنٌنً ثالث انمسامات اعتٌادٌة متتالٌة ٌنتج عنها ثمان نوى داخل الكٌس الجنٌنً . هـ. 

تنتظم ثالث نوى بالطرؾ المرٌب من النمٌر و ثالث فً الطرؾ الممابل من الكٌس الجنٌنً و تبمى اثنان فً و. 
 المركز .

و النواتان الجانبٌتان  س خلٌة البٌضةتحاط نوى الطرؾ النمٌري بأؼشٌة خلوٌة مكونة خالٌا تمثل الوسطى ز. 
 .   س  خلٌتٌن مساعدتٌنتصبحان 

 خالٌا سمتٌهاما النوى الطرؾ الممابل للنمٌر ضمن الكٌس الجنٌنً فهً االخرى تحاط بأؼشٌة خلوٌة تكون ح. 
 .  س

 نثوي. و ٌمثل الكٌس الجنٌنً فً هذه الحالة الطور المشٌجً اال س اتٌن لطبٌتٌننوتكون النواتان المركزٌتان 
 الناضج .  

  الحبل السري .. 4            .االؼلفة . 3        . الجوٌزاء المحٌطة به. 2      .الكٌس الجنٌنً الناضج . 1

ٌتم من خاللها دخول انبوب اللماحً الى داخل ,  )مولع(فً لمة البوٌض هً فتحة صؽٌرة جداا توجد    رفتحة النمٌ
 .           )االهمٌه( البوٌض

 ٌكون,  ٌنشأ من البوغ الكبٌر الفعال ٌمثل الطور المشٌجً االنثوي فً النباتات الزهرٌةهو     الجنٌنًالكٌس 
 .   (اهمٌته) خلٌة البٌضة و الخالٌا السمتٌة و الخلٌتان المساعدتان و النواتان المطبٌتان

بوٌض تمثل بداٌة نمو التصل بجدار المبٌض عن طرٌك الحبل السري ٌهً عبارة عن نتوء صؽٌر     الجوٌزاء
 .فً الزهرة

 ما منشأ

 من البوغ الكبٌر الفعال .    . الكٌس الجنٌن2ً      من الخلٌة االم لالبواغ الكبٌرة       . البوغ الكبٌر1

  . من نواة الكٌس الجنٌنً   . النواتان المطبٌتان4   من نواة الكٌس الجنٌنً       . الخلٌتٌن المساعدتٌن 3

  مولعما 

           فً مركز الكٌس الجنٌنً .         . النواتان المطبٌتان2       داخل الجوٌزاء    . الخلٌة االم لالبواغ الكبٌرة1

  فً الطرؾ الممابل للنمٌر من الكٌس الجنٌنً   . الخالٌا السمتٌة4      فً داخل الجوٌزاء .   الكٌس الجنٌنً .3

  113 – 112. اٌتٍمُر : ص 3
 هو عملٌة انتمال حبوب اللماح من متن زهرة الى المٌسم للنوع نفسة من النبات .    التعرٌف

 ٌؤدي الى حدوث عملٌة االخصاب .   اهمٌته
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 ٌعد التلمٌح واحداا من العملٌات المؤدٌة الى تكوٌن البذور ؟ : 1علل   

 ٌؤدي الى حدوث عملٌة االخصاب . النه : 1ج علل

  .  اٌتٍمُر اخلٍؽٍو   اٌتٍمُر اٌزاتٍهنان نوعٌن من التلمٌح فً النباتات هما 

هو عملٌة انتمال حبوب اللماح من متن زهرة الى مٌسم الزهرة نفسها او الى مٌسم زهرة    أ. التلمٌح الذاتً
 .  مثاالا()اعطً  كما فً الحنطة و الشعٌراخرى للنبات نفسه  

هو عملٌة انتمال حبوب اللماح من متن زهرة الى مٌسم زهرة اخرى لنبات اخر من النوع    ب. التلمٌح الخلطً
 نفسة وربما الى انواع اخرى تنتمً الى نفس الجنس .

 التلمٌح الخلطً اكثر اهمٌة من التلمٌح الذاتً ؟  : 2علل   

ا و اكثر عدداا و اسرع نمواا من تلن الناتجة من التلمٌح الن الثمار و البذور الناتجة تكون  : 2ج علل اكبر حجما

 الذاتً .

ا منها ؟ :  3علل      ٌنصح المزارعون بألامة خالٌا النحل فً البساتٌن او لرٌبا

 لضمان حدوث التلمٌح الخلطً و بالتالً الحصول على ناتج وفٌر و ذو نوعٌة جٌدة .   : 3ج علل 

                                                               ؟ كبٌرة بأعداد اللماح حبوب انتاج : 4علل    

 . االخصاب و التلمٌح عملٌتً حدوث و الزهرة مٌسم الى لضمان وصولها : 4ج علل 

ا(مثال )الحشرات مثل النحل . 1  و الزنابٌر و الخنافس و الفراشات و ؼٌرها .  االكثر تلمٌحا

 الفمرٌات مثل بعض العظاٌا و الطٌور و ؼٌرها . . 2

 االنسان كما فً النخٌل . . 5                     المٌاه . . 4                 الرٌاح . . 3

ا  العالم مستوى على دوالر ملٌار مائتً من كثرا طائلة بمبالػ االلتصادٌة النحل تلمٌح عوائد تمدر حٌث  . سنوٌا

ػاالختالساتػبغنػاضتضقغحػاضذاتيػوػاضخضطي

 اٌتٍمُر اخلٍؽٍ اٌتٍمُر اٌزاتٍ

 . ٌتم بانتمال حبوب اللماح من متن زهرة الى 1

 لنوع من النبات .زهرة نفس امٌسم      

 

ا و الل عدداا 2  . الثمار الناتجة منه اصؽر حجما

 و ابطاء نمواا.    

 بانتمال حبوب اللماح من متن زهرة الى مٌسم. ٌتم 1

 زهرة اخرى لنبات اخر من النوع نفسة و ربما     

 اخرى تنتمً الى نفس الجنس .انواع     

ا و اكثر عدداا 2  . الثمار الناتجة منه اكبر حجما

 و اسرع نمواا.    
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 113. تىىَٓ االٔثىب اٌٍماذ : ص 4

ا ذو لطر ضٌك ٌعرؾأ .    . بانبوب اللماح تنمو حبة اللماح بعد سموطها على مٌسم فتكون انبوبا

 .ٌنمو انبوب اللماح و ٌخترق المٌسم و الملم حتى ٌصل الى المبٌض الذي ٌحوي البوٌضات ب. 

 . س خلٌتٌن ذكرٌتٌنٌستمر انبوب اللماح بالنمو و تخضع الخلٌة المولدة فٌه الى انمسام اعتٌادي واحد لتنتج ج. 

 ٌمثل انبوب اللماح الطور المشٌجً الذكري الناضج .     

من نمو حبة اللماح بعد سموطها على مٌسم هو عبارة عن تركٌب انبوبً ذو لطر ضٌك ٌنشأ   انبوب اللماح
 . (اهمٌته)مسؤول عن اٌصال الخالٌا الذكرٌة الى البوٌض وحدوث االخصاب ٌكون  (منشأه) الزهرة

 من انمسام الخلٌة المولدة .     منشأ الخلٌتان الذكرٌتان

 .  اخلٍُح االٔثىتُحو  اخلٍُتني اٌزوشَتنيٌحتوي انبوب اللماح الناضج على 

  114 – 113 ص:  اجلٕني تىىَٓ و االخصاب. 5

  فٌه محتوٌاته ٌفرغ و الجنٌنً الكٌس و الجوٌزاء الى ٌدخل و النمٌر فتحة ٌخترق فأنه اللماح انبوب وصول مع.  أ

 .  س2مخصبة  بٌضة مكونة البٌضة خلٌة مع الذكرٌتٌن الخلٌتٌن احدى تتحد بعدها. ب

 نواة مكونة النواتٌن هاتٌن مع نواتها تتحد و س كالهما لطبٌتان النواتان نحو س الثانٌة الذكرٌة الخلٌة تتجه. ج
 . الزهرٌة النباتات الممٌزة سمات احدى و هو  المزدوج باالخصاب العملٌة هذه على ٌطلك.  س3 السوٌداء

 . )مصٌرها( االنبوبٌة الخلٌة و المساعدتان الخلٌتان و الثالث السمتٌة الخالٌا تنحل ، االخصاب عملٌة اكتمال بعد. د

 .  الجنٌن لتكوٌن التماٌز و النمو و االختزالً باالنمسام المخصبة البٌضة تبدأ. هـ

 .                                                                   الؽذائٌة للمواد الخازن السوٌداء نسٌج مكونه اعتٌادٌة انمسامات لعده تخضع السوٌداء نواة اما. و

 الذكرٌة الخلٌة نواة اتحاد و البٌضة بنواة الذكرٌتٌن الخلٌتٌن نواتً احدى اتحاد عملٌة هو   المزدوج االخصاب
 .  الزهرٌة للنباتات الممٌزة السمات احدى ٌعد و المطبٌتٌن بالنواتٌن الثانٌة

 ؟ الكروموسومٌة المجموعة ثالثٌة السوٌداء نواة تكون : علل    

 المجموعة  االحادٌة جمٌعها تكون التً الذكرٌة النواة مع المطبٌتان النواتان اتحاد من ناتجة النها : علل ج
 . الكروموسومٌة

  السوٌداء و الزٌجة تكوٌن عنه ٌنتج المزدوج االخصاب فٌها ٌحصل

ا  معطل الوظٌفً او الماعدي جزئه و الخالٌا متعدد االولً الجنٌن ٌكون     .  وظٌفٌا
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 .  صؽٌرة كرة بشكل الجنٌن ٌظهر   

 .  الفلمتان تظهر و الملب بشكل الجنٌن ٌكون    

 .  واضحة الفلمتان و طوربٌد بشكل الجنٌن ٌكون   

 ٌتكونالذي  جنٌنً محور من مكون حمٌمً جنٌن الى وٌتماٌز ٌنمو و الجنٌن ٌنضج   

او  كما فً ذوات الفلمتٌن فلمتٌن ٌحمل الذي الفلمً السوٌك و الجذٌر و الروٌشه من
 . (تركٌب جنٌن البذرة) الواحدة الفلمة ذوات نباتات فً واحدة فلمة

 المساهمة فً تكوٌن الجنٌن الناضج . وظٌفتها,  المخصبة الزهرة البوٌض داخل تمع المراحل جمٌع   مالحظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 115. تىىَٓ اٌثزسج : ص 6
  من البوٌض المخصب .   منشأ البذرة

 .  س3نسٌج السوٌداء تنمسم نواة السوٌداء لتكوٌن أ . 

 وله الى ٌلٌه نمو ؼالؾ او ؼالفً البوٌض و تحب. 

 .  بالمصرة ؼالؾ البذرة الذي ٌعرؾ    

  تركٌب البذرة

 تتكون معظم بذور ذوات الفلمتٌن كما فً كالبالالء و الفاصولٌاء من  

  اٌغىَك اٌفٍمٍو  اجلزَشو  اٌشوَشهمن ٌتكون محور جنٌنً  ٌتكون من جنٌن. 1

  غالف البذرة.. 2
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  بذور الحنطة و الخروع و الذرة منة الواحدة كما فً متتكون بذور ذوات الفل

  اٌغىَك اٌفٍمٍو  اجلزَشو  اٌشوَشهٌتكون محور جنٌنً  ٌشملالجنٌن . 1

                                       . غالف البذرة .2

 السوٌداء. .3

 

 بعد البوٌض  او ؼالفً ؼالؾ نمو من ٌنشأ (مولع) بالبذرة ٌحٌط الذي الؽالؾ عن عبارة هو  المصرة  
 .  (اهمٌته)ٌموم بالحماٌة   (منشأه)االخصاب

  )منشأ(انمسام نواة السوٌداء من , ٌنشأ  )مولع(ٌوجد داخل البذرة  , )اهمٌة( نسٌج خازن للؽذاءهً عبارة عن السوٌداء  

 تخلو بذور ذوات الفلمتٌن مثل البالالء و الفاصولٌاء من السوٌداء .: 1علل    

 الجنٌن فٌها للسوٌداء لبل االنبات .بسبب استخدام  : 1ج علل

 تحتوي بذور ذوات الفلمة الواحدة مثل الحنطة و الخروع و الذرة على سوٌداء ؟ :2علل    

 الن الجنٌن ال ٌستخدم فٌها السوٌداء اال بعد زرع تلن البذور و بدء امتصاص الماء.:  2ج علل

                                                    ؟ البذرة و البوٌض من كل فً النمٌر وجود : 3 علل  

 . المخصب الذي توجد به فتحة النمٌر البوٌض من تنشأ البذرة الن :3علل  ج

   118 – 115 ص:  اٌثّشج تىىَٓ. 7

 . المبٌض جدار تخضم و نمو من    الثمرة منشأ

ا  ٌكون الذي ، المبٌض جدار تضخم و بنمو الثمرة تكوٌن ٌبدأ.  أ  هذه تحفٌز ٌتم و ، بداخله البذرة لنمو مصاحبا
لد ٌتعدى التحفٌز اجزاء اخرى من الزهرة كالتخت كما فً التفاح او االؼلفة  االخصاب عملٌة طرٌك العملٌة

 .الزهرٌة كما فً التوت و تسمى الثمار فً هذه الحالة بالثمار الكاذبة 

 من تنمل االمٌنٌة االحماض و كالسكرٌات الؽذائٌة المواد من كبٌرة كمٌة ثمرة الى المبٌض نمو عملٌة ٌحتاج. ب
 . الوعائٌة االنسجة خالل

 .  الزٌوت و البروتٌنات و المعمدة السكرٌات و كالنشوٌات ذائبة ؼٌر ؼذائٌة مواد الى تتحول وصولها بعد. ج

 . الموز و التمر و العنب مثل فٌها السكرٌة المواد لزٌادة حلوة ثمار. 1   

  الرز و الحنطة و الذرة مثل نشاء الى فٌها السكرٌات تتحول ثمار. 2   

 .  الزٌتون مثل الزٌوت فٌها تتراكم ثمار. 3   

 مالحظة سؤال امثلة بعض انواع الثمار

 اعطً دلٌالا او مثاالا هو    
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.  الطماطة و البطٌخ و الرلً مثل فٌها الماء لتجمع لحمٌة و عصٌرٌة ثمار. 4 

 .  الجوز و البندق مثل المائً المحتوى فٌها ٌنخفض جافة ثمار. 5 

 .  الطماطة مثل الكلوروفٌل محل الكاروتٌنٌة الصبؽات تحل ثمار. 6 

 .  االجاص و االسود العنب مثل البنفسجٌة االنثوسٌانٌن صبؽة تتراكم او. 7 

.     البذور تكوٌن و المزدوج االخصاب بعملٌة البٌوض تخصب التً الذكرٌة الجنسٌة الخالٌا انتاج. 1

  ثمار الى تحولها و المباٌض نضج عملٌة بتنظٌم تموم خاصة هرمونات تكوٌن ٌحفز التلمٌح اللماح حبوب نمو. 2

 ، ثمرة الى المبٌض نضج و نمو الى تؤدي خاصة نباتٌة بهرمونات االزهار بعض مباٌض حمن او رش. 1

 .  االصطناعً العذري باالثمار العملٌة هذه تدعى

ا  ٌحصل او. 2  ابو البرتمال و كاالناناس النباتات بعض ازهار لمباٌض العالً الهرمونً المحتوى بسبب طبٌعٌا

 . الطبٌعً العذري باالثمار ٌدعى و العنب انواع بعض و سرة

 )منشأ( الزهرة من اخرى اجزاء الى اضافة الزهرة مبٌض تضخم و اتساع من الناتجة الثمار هً   الكاذبة الثمار
 .  التوت ثمار فً كما الزهرٌة االؼلفة او التفاح ثماركما فً  التخت مثل

 كما طبٌعٌة بصورة ٌحدث لد و االخصاب عملٌة حصول دون للثمار النباتات تكوٌن عملٌة هً  العذري االثمار
 .  اصطناعٌة بصورة ٌحدث او االناناس ثمار فً

 المحتوى بسبب االخصاب عملٌة حصول دون للثمار النبتات تكوٌن عملٌة هو  الطبٌعً العذري االثمار
 .  االناناس ثمار فً كما النباتات ازهار لمباٌض العالً الهرمونً

 حمن او رش بسبب االخصاب عملٌة حصول دون للثمار النباتات تكوٌن عملٌة هً  االصطناعً العذري االثمار
 .  خاصة نباتٌة بهرمونات النباتات تلن ازهار مباٌض

   ؟ عذرٌة ثماراا  االناناس ٌنتج : 1علل   

 .    ازهاره لمباٌض العالً الهرمونً المحتوى بسبب : 1علل ج

 ؟ للنبات الخضري النمو تعطٌل الى البذور و الثمار نضج ٌؤدي : 2علل   

.  الؽذائٌة المواد من كبٌرة كمٌات الى تحتاج الثمار تكوٌن عملٌة الن : 2علل ج
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 117: تشوُة اٌثّشج 
 هً عبارة عن مبٌض ناضج مع محتوٌاته    تعرٌف 

 و اؼلفته و تتكون بداخلة البذور .            

  التركٌب

 ها الجلد او الؽطاء . ٌٌطلك عل    الطبمة الخارجٌة. 1

 ها بالجزء الطري . لٌٌطلك ع     الطبمة الوسطى. 2

 ها بالنواة . لٌٌطلك ع     الطبمة الداخلٌة. 3

 118 -117اٌثّاس : ص أىاع 
 .  ادلعاعفح او ادلشوثح اٌثّاسو  ادلتدّعح اٌثّاس و  اٌثغُؽح اٌثّاسهنان ثالث انواع من الثمار هً 

فً ثمار كما   )منشأها( من زهرة ذات كربلة واحدة او عدة كربالت ملتحمةهً الثمار الناتجة    . اٌثّاس اٌثغُؽح1

 .  )اعطً مثاالا(و الخٌار و البرتمال و المشمش  البالالء و الطماطة
ترتبط الثمرات  )منشأها( من كربالت عدٌدة منفصلة و من زهرة واحدةهً الثمار المتكونة    . اٌثّاس ادلتدّعح2

ا بتخت واحد كما فً العلٌك االسود    .  )اعطً مثاالا(معا

منها ثمرة واحدة تنشأ من كل  )منشأها(من عدة ازهار متجمعة هً الثمار الناتجة    . اٌثّاس ادلشوثح او ادلعاعفح3

 .  )اعطً مثاالا( كما فً االناناسمرتبطة مع بعضها عند النضج  تبمى 

ػاالختالساتػبغنػاألظواعػاضثالث

 اٌثّاس ادلشوثح اٌثّاس ادلتدّعح اٌثّاس اٌثغُؽح

 . ناتجة من زهرة واحدة ذات كربلة 1

 واحدة او عدة كربالت ملتحمة .    

 . كما فً ثمار البالالء .2

 . ناتجة من زهرة واحدة ذات 1

 عدة كربالت منفصلة     

 . كما فً ثمار العلٌك االسود 2

 . ناتجة من عدة ازهار متجمعة .1

 

 . كما فً ثمار االناناس . 2

 

 118أتشاس اٌثزوس و اٌثّاس : ص 

النباتات بحٌث ٌسهل حملها من لبل الرٌاح كما فً بذور الحشائش و االعشاب و ,  )ج علل( خفة الوزن. 1

  . )علل( الصحراوٌة

   )علل( بذور البردي مثل الثمار المجنحة مثلتساعد الرٌاح على حملها  , )ج علل( وجود شعٌرات على شكل مظله. 2

 .  )ج علل(تجعل البذور تتعلك فً جلود الحٌوانات فتنملها الى مسافات بعٌدة  , )علل( وجود االشوان. 3
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تساعدها على الطفو على سطح  ,  )ج علل( الثمار على تجاوٌؾ اضافة لخفه وزنهااحتواء ؼالؾ البذور و . 4

 . )علل( الماء كما فً ثمار جوز الهند

 حٌوانات اخرى   . 3               الطٌور . 2            الرٌاح            .1    

 تركٌب البذرة و الثمرة و طرٌمة تفتحها. . 6          الماء         .5                     النسان ا. 4    

 124– 119اٌتىاثش اخلعشٌ يف إٌثاتاخ : ص 
 .  تىاثش خعشٌ اصؽٕاعٍو  تىاثش خعشٌ ؼثُعٍالنباتات على نوعٌن هما  ًٌكون التكاثر الخضري ف 

     . اٌىشوِاخو  االتصايو  اٌذسٔاخ و اٌشاَضوِاخ و ادلذاداخٌشمل التكاثر الخضري الطبٌعً اربع طرق هً 

 . اٌتىاثش تادلذاداخ 1

احدى طرق تمثل  )مولع(تمتد فوق سطح التربة هً عبارة عن سٌمان افمٌة لد ٌتجاوز طولها المتر    التعرٌف
  .  (االهمٌة)فراولة لالخضري الطبٌعً فً النباتات كما فً ا التكاثر

تكون المدادات نباتات جدٌدة عمودٌة عند موالع العمد , حٌث تكون جذور عرضٌة فً     شرح التكاثر بالمدادات
 التربة و سٌمان و اوراق  الى االعلى , لد تفصل النباتات الجدٌدة عند موت المداد االم 

 تاٌشاَضوِاخ. اٌتىاثش 2
احدى طرق التكاثر تمثل ,  )مولع( ممتدة تحت سطح االرضهً عبارة عن سٌمان ارضٌة معمرة     التعرٌف

 .    (اهمٌة) الخضري الطبٌعً فً النباتات كما فً ثٌل الحدائك و السوسن

نباتات جدٌدة عمودٌة عند موالع العمد , حٌث تكون  تكون السٌمان الراٌزومٌة    التكاثر بالراٌزوماتالشرح 
جذور عرضٌة فً التربة وسٌمان و اوراق الى االعلى , اذا حدث و انفصلت 

 .هذه الراٌزومات الى لطع تصبح كل منها نبات جدٌد 

ػاالختالساتػبغنػاضطداداتػوػاضراغزوطات

 اٌشاَضوِاخ ادلذاداخ

 . تمتد فوق سطح التربة .1

 ٌصل طولها المتر .. سٌمان 2

 . فراولة. كما فً نبات ال3

 . تمتد تحت سطح التربة . 1

 . سٌمان معمرة تستمر بالنمو . 2

 . كما فً نباتً ثٌل الحدائك و السوسن . 3

 . اٌتىاثش تاٌذسٔاخ3
لبعض ,تستخدم فً التكاثر الخضري   (مولع) تحت التربةهً سٌمان متضخمة و خازنة للؽذاء تنمو  التعرٌف  

 .  النباتات مثل البطاطا
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 خزن الؽذاء و فً التكاثر الخضري لبعض النباتات مثل البطاطا .االهمٌة   

، فتصبح الدرنات  تشعُ او عذج تشاعُ ٌوجد بداخلهااٌعُىْ تحوي الدرنة على عدد من االنخفاضات التً تسمى 

 لادرة على انتاج فروع جدٌدة من براعمها .

ا و لٌست جذوراا ؟                    : علل      الدرنات تمثل سٌمانا

 بسبب وجود براعم فً داخلها لادرة على النمو الى فروع جدٌدة من هذه البراعم .:  ج علل

 . اٌتىاثش تاالتصاي و اٌىشوِاخ4
التكاثر  طرٌمةهً عبارة عن برعم وحٌد كبٌر كروي له ساق لرصٌة عند نهاٌته الماعدٌة ٌمثل   االبصال

 .   (االهمٌة) الخضري فً نبات البصل و الثوم و النرجس و الزنبك وؼٌرها

طرٌمة التكاثر  هً عبارة عن برعم وحٌد كبٌر كروي له ساق لرصٌة عند نهاٌته الماعدٌة تمثل   الكرومات
 . )االهمٌة( الخضري فً نبات الكالدٌولس و الكركم و االلمازة و الكلم

ٌتكون من ساق لرصٌة ٌنمو من السطح العلوي للساق العدٌد من االوراق الحرشفٌة و اللحمٌة ،    تركٌبهما 
 وٌنمو من السطح السفلً جذور عرضٌة ، اما البراعم تنشأ فً ابط االوراق اللحمٌة .        

ػاالختالساتػبغنػاالبصالػوػاضصروطات

 اٌىشوِاخ االتصاي

 . ٌكون الجزء االكبر منها هو االوراق الحرشفٌة و 1

 اللحمٌة.    

 اسمن اللحمٌة تكون اكبر و. االوراق الحرشفٌة و 2

 الثوم و. تستخدم فً التكاثر الخضري لنبات البصل 3

 و النرجس و الزنبك .       

                     من ابط االوراق اللحمٌة . تنشأ .4

 . الجزء االكبر منها هو نسٌج الساق . 1

 

 ٌة و اللحمٌة تكون اصؽر و ارق . . االوراق الحرشف2

 و الكلم الكركم. تستخدم فً التكاثر الخضري لنبات 3

 .  االلمازة الكالدٌولس و  و   

 ابط االوراق الحرشفٌة .   تنشأ من .4

 

 . كما فً الموز و بعض انواع العنب و البرتمال على تكوٌن بذور نشطة  لمابلًافمدان بعض النباتات . 1

ا طوٌالا . 2  . كما فً النخٌل بعض النباتات ٌتطلب تكثٌرها بالبذور ولتا

 . كما فً النخٌلصعوبة ضمان  تحدٌد جنس الشجرة و نوعها عند استخدام البذور فً تكثٌرها . 3
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و  اخلٍُه زاِط ٔفثاٌني و اٌثُىتشَه زاِط أذوي و اخلٍُه زاِط أذوي بعض انواع الهرمونات النباتٌة  

 . تحفٌز التكاثر الخضري لبعض النباتاتل ٌهاٌلجأ الالتً 

 ؟ )او بأستخدام التكاثر الخضري( ٌتم تكثٌر الموز و النخٌل بالفسائل  علل :    

ا طوٌالا و صعوبة  ة على تكوٌن بذور نشطة او انفمدان الموز المابلٌبسبب  ج علل  :  تكثٌرها بالبذور ٌتطلب ولتا
   كما فً النخٌل . ضمان جنس الشجرة او  نوعها 

 . اٌتؽعُُو اٌرتلُذ و اٌفغائً ًٌتم بثالث طرق هالتكاثر الخضري االصطناعً 

 . اٌتىاثش تاٌفغائ1ً
ا عند لاعدة الساق للشجرة االم هً عبارة عن براعم كبٌرة تنشأ    تعرٌف  و)مولع  ةبالترب افً منطمة اتصالهؼالبا

 .  (اهمٌتها)فً التكاثر الخضري لبعض النباتات كما فً النخٌل و الموزتستخدم  منشأ(

عندما تتكون للفسٌلة جذور عرضٌة تمتد فً التربة و عند اكتمال النمو تفصل عن النبات االم و تنمل    الشرح
 لتزرع فً  اخر على شكل نبات جدٌد . 

  تاٌرتلُذ اٌتىاثش. 2

 متصالا  الٌزال هو و نبات من فرع ثنً فٌها ٌتم االصطناعً الخضري تكاثر احدى طرٌمة هً   التعرٌف
  ؼٌرها و الجهنمً الورد و البرتمال و واللٌمون العنب نباتات فً كما بالتربة تؽطٌته ثم االم بالنبات

  الترلٌد استخدام طرٌمة

 بطبمة الطرفً برعمه تؽطٌة او التراب فً منه جزء ؼرس و باالصل متصل وهو ما نبات من فرع ثنً . أ 
 . التربة من رلٌمة

 عن الفرع ٌفصل ثم عرضٌة جذور علٌة تظهر اكثر او اسابٌع ستة الى تمتد لد الفرع دفن من فترة بعد. ب
 .  مستمل نبات لٌكون االصل

 . اٌتىاثش تاٌتؽع3ُُ
ٌتم بالصاق جزء من نبات على جزء من نبات اخر االصطناعً هً احدى طرق التكاثر الخضري    تعرٌف 

  .  )االهمٌة( اكثار نباتات ذات صفات مرؼوبة تستخدم فً

 .  تاالصً، و جزء النبات الذي الصك علٌه الطعم تاٌؽعُ  النبات الذي ٌحوي البراعمٌعرؾ جزء  

  . اٌتؽعُُ تاٌمٍُو  اٌتؽعُُ تاٌربعٌُتم التطعٌم بطرٌمتٌن هما 

 اٌتؽعُُ تاٌرباعُ 
 ( ضمن االصل .Tفً شك بشكل حرؾ ) هنبات ذي صفات مرؼوبة ٌراد اكثار ٌوضع برعم مأخوذ منأ . 

 ترفع حافتاه و ٌوضع فٌه البرعم بحٌث تنطبك انسجة البراعم على كامبٌوم االصل ، ثم ٌربط علٌها جٌداا . ب. 
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 اٌتؽعُُ تاٌمٍُ )تاٌشك( 
 ٌؤخذ فرع من طعم علٌة برعمان او ثالث و ٌبرى طرفة من الجانبٌن كالملم .أ . 

ا بالمرب من سطح التربة و ٌعمل به شك ب.   عمودي .ٌمطع االصل افمٌا

ثم ٌوضع الطعم فً االصل بحذر بحٌث تنطبك انسجة الكامبٌوم فً الطعم و االصل بعضها على بعض ثم ج. 
 ٌربط مكان التطعٌم . 

 ( اي من فصٌلة نباتٌة واحدة). صفاخ ِتشاتهح التطعٌم ال ٌنجح اال اذا كان بٌن الطعم و االصل  

 كما فً تطعٌم البرتمال على اللٌمون ، الخوخ على االجاص .     المثلةا

 اهُّح اٌتىاثش اخلعشٌ يف إٌثاتاخ 
  

              كثار النباتات تنبت بذورها بنسب منخفضة . ال. 2                اع النباتات التً ال تنتج بذوراا .الكثار انو. 1

 الكثار النباتات الهجٌنة دون تؽٌر كونها ال تعطً جمٌعها نباتات شبٌهة باالبوٌن . . 3

 لؽرض تكٌٌؾ و اللمه النباتات لبٌئات مختلفة جدٌدة . . 5    لزٌادة سرعة تكثٌر النباتات و تسرٌع اثمارها . . 4

 لمنع االصابة ببعض الطفٌلٌات التً تهاجم جذور بعض انواع النباتات . . 6

 ٌستخدم التطعٌم فً اكثار النباتات الهجٌنة .: 1علل    

 كون بذورها ال تعطً جمٌعها نباتات شبٌهة باالبوٌن .:  1ج علل

 لى اصول من اشجار الخوخ ؟تطعٌم االجاص ع : 2علل   

لؽرض تكٌٌؾ و اللم النباتات لبٌئات مختلفة جدٌدة حٌث ان جذور االجاص ال تنمو جٌداا فً التربة  : 2ج علل

 الرملٌة كما فً الخوخ .

 تطعٌم العنب االوربً على اصول من العنب االمرٌكً ؟  : 3علل   

 لمنع االصابة ببعض الطفٌلٌات التً تهاجم جذور العنب االوربً و التً ال تصٌب العنب االمرٌكً . :  3ج علل

 اٌضساعح االٔغدح إٌثاتُح
هً تعنً تنمٌة اجزاء من انسجة النبات و خالٌاه خارج جسم النبات و فً بٌئة او وسط ؼذائً مناسب    التعرٌف

 تتحول مع مرور الولت الى نبات كامل النمو .  ٌنتج عن ذلن تكوٌن او انماء براعم نباتٌة

اتات تتمٌز بصفات مرؼوبة مثل مماومة الملوحة و التؽٌرات فً درجة انها وسٌلة تستخدم للحصول على نب. 1

 الحرارة .

 تستخدم للتؽلب على بعض المعولات الزراعٌة مثل طول دورة حٌاة النبات كما فً النخٌل . . 2

 عند عدم توفر الشتالت النباتٌة بالكمٌات المناسبه . . 3
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تفصل احدى الفسائل النشطة النمو من نبات النخٌل االم . . 1

ا لحصول تلوث فً النسٌج تستخلص الممه النامٌة للفسٌلة و هذا ٌتطلب ظروؾ تع. 2 مٌم جٌدة جداا منعا

 المستخلص  

تمطع الممة النامٌة الى لطع صؽٌرة ٌشترط ان تكون حاوٌة على خالٌا حٌة نشطة . . 3

خاصة تحوي مادة مناسبة و تتم الزراعة فً ظروؾ تعمٌم حول و  هعٌرتزرع االنسجة الحٌة فً اوساط ز. 4

 درجة الحرارة و نسبه الرطوبة مناسبه.تكون كأن داخل المزارع النسٌجٌة 

تنمل الى بٌت زجاجً خاص و تتم رعاٌتها فً ظروؾ تعمٌم جٌدة لحٌن و صولها الى مرحلة تكون جاهزة . 5

 لالستزراع فً البٌئة الطبٌعٌة . 

اٌتىاثش يف احلُىأاخ

ادلُذوصا و طور جنسً  اٌثىٌةطور ال جنسً  ، تشمل دورة حٌاتها طورٌن  شعثح اٌالععاختنتمً الهاٌدرا الى 
. ال َىخذ فُها ؼىس خٕغٍفمط , كما ان هاٌدرا المٌاه العذبة  ؼىس خٕغٍلبعض انواع الهاٌدرات 

. اٌتىاثش اٌالخٕغ1ٍ
ا ا ٌدراتتكاثر اله . اٌتمؽُع و اٌتدذدو اٌتربعُ بطرٌمتٌن هما  الجنسٌا

ا ا ٌدراتتكاثر اله .تىفش اٌغزاء عند  اٌتربعُهما  ةبطرٌم الجنسٌا
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ػػػأػ.ػاضتبررمػ
ا ٌكون   (البرعم مولع) عند الثلث االخٌر من الجسم فً الؽالبٌتكون . 1 بروز صؽٌر ٌسمى البرعم وهو ٌحوي تجوٌفا

 امتداداا لتجوٌؾ الحٌوان االم . 

، تظهر عند نهاٌته الماصٌة بروزات صؽٌرة تنمو  و صولة الى الحجم المناسب  بعدل وٌنمو البرعم وٌستطٌ. 2

 الفم . ٌتكون لتكون المجسات ثم 

 خالل بعضه اٌام ٌنمو البرعم و ٌظهر كحٌوان صؽٌر كامل النمو متصل باالم . . 3

بعد فترة لصٌرة ٌحصل تخصر عند لاعدة البرعم و فً منطمة اتصالة بجسم االم ، ثم ٌنفصل البرعم عن . 4

 الحٌوان االم .

 تؽلك لاعدته كما تؽلك الفتحة التً تركها فً جسم االم لٌبدأ حٌاة مستملة . .  5

ػػب.ػاضتقطغعػوػاضتجددػػ
 وجد عند تمطٌع الهاٌدرا الى عدة لطع ٌتجدد معظمها الى هاٌدرا كاملة صؽٌرة الحجم . 

    . اٌتىاثش اجلٕغٍ 2
 )او خنثً(هً امتالن الحٌوان مباٌض و خصى فً نفس الفرد .    . احادٌة المسكن1

 فرد اخر .هً امتالن المباٌض فً فرد و الخصى فً     . ثنائٌة الجنس2

 ٌدرا على تكوٌن خصى و مباٌض فً ظروؾ معٌنة هً :اٌتم تحفٌز اله    التحفٌز او سبب الحدوث

 ارتفاع تركٌز ثنائً اوكسٌد الكاربون فً الماء. خالل فصل الخرٌؾ . . 2     التؽٌٌر فً درجات الحرارة .. 1

ػصغفغظػاضتطغغزػبغنػػاضخصىػوػاضطباغضػسيػاضكاغدرا

 ِثاَط اذلاَذسا خصً اذلاَذسا

ا .1   . ٌكون شكلها مخروطٌا

 تمع الخصى فً النصؾ . 2

 )مولع(العلوي من الجسم     

 

ا .1   . ٌكون شكلها كروٌا

 . تمع المباٌض فً النصؾ2

 (مولع)السفلً من الجسم     
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 من الخالٌا البٌنٌة الموجودة فً جدار الجسم ،   منشأ الخصٌة

 تكون الخالٌا البٌنٌة سلٌفات نطؾ تمر بمرحلة                  

 تكوٌنٌة متتالٌة لتنتج النطؾ التً تتجمع فً تركٌب                  

 منتفخ ٌفتح الى الخارج لتنطلك النطؾ الى الماء و                  

 تجد طرٌمها الى البٌضة .                  

 ٌنشأ بنفس طرٌمة نشوء الخصٌة من الخالٌا البٌنٌة    منشأ المبٌض

 ، حٌث تتماٌز بضع خالٌا بٌنٌة لتكون سلٌفات بٌوض               

 ٌزداد حجم احدى سلٌفات البٌوض و عادة تحصل                

 الزٌادة فً سلٌفة البٌضة المركزٌة المولع التً تجهز               

 خالٌا سلٌفات البٌوض المجاورة المنحلة بالؽذاء من                

                    البٌضة الناضجةة مراحل التكوٌنٌة لتنتج ، تعانً سلٌفة البٌض         

تبمى البٌضة الملتصمة بماعدة المبٌض لحٌن التماءها بالنطفة السابحة حٌث ٌحصل االخصاب. تمر    االخصاب 
البٌضة المخصبة بمراحل تكوٌنٌة وهً ملتصمة بجسم االم ، ثم تنفصل عن جسم االم بعد ان تحاط 

 تٌة . بمشرة والٌة لتماوم الظروؾ البٌئٌة ؼٌر المالئمة ، و فً فصل الربٌع تخرج بشكل هاٌدرا ف

  

 

 

 

 

 

 

تتماٌز  ٌمكن ان )مولع( فً الطبمة الخارجٌة لجدار جسم الهاٌدراهً خالٌا ؼٌر متماٌزة توجد    الخالٌا البٌنٌة
 .  )الوظٌفة( لتكوٌن اي نوع اخر من خالٌا اخرى عند الحاجة

 .  (مولع) النهاٌة الماصٌة لبرعم الهاٌدرا فًهً عبارة عن بروزات صؽٌرة تظهر     المجسات
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،  عذج اِتاس الى ٍٍُِّرت وازذ، التً تضم دٌدان ٌتراوح طولها من  اٌذَذاْ ادلغؽسحالى شعبة  البالنارٌا تنتمً

 .  ؼىٍَح تشثه اٌششَػاو  عشَعح وىسلح اٌشدشاو سفُعح اجسامها 

 . اٌتىاثش اٌالخٕغ1ٍ
 . االٔشؽاس ,اٌتدذد  واٌتمؽُع بطرٌمتٌن هما  فً البالنارٌا ٌتم التكاثر الالجنسً 

عند تمطٌع الدودة الى عدة لطع ، فأن المطع تنمو و تتجدد لتكون دٌدان كاملة جدٌدة  اثبتت الدراسات ان هذه 
  لكل لطعة د الطرؾ الخلفًالمطع تحتفظ بمطبٌتها ، حٌث ان الرأس الدودة ٌنمو عند الطرؾ االمامً و الذٌل عن

   

ا فٌنمسم الحٌوان الى فردٌن ، ٌعوض كالا منهما هذا ٌتخصر الحٌوان خلؾ البلعوم و ٌزداد  التخصر تدرٌجٌا
 االجزاء النالصة . 

 تعد طرٌمة االنشطار فً البالنارٌا طرٌمة تكاثر سرٌعة ؟ : 1علل    

 الن الحٌوان ٌلجأ الٌها عند حصول نمص فً المجموعة السكانٌة . : 1ج علل

 . اٌتىاثش اجلٕغٍ 2
 .أثىَح و اخرى  اععاء تىاثشَح روشَححٌث ٌمتلن نفس الحٌوان  خٕثً البالنارٌا 

 .   بمناة ناللة للحٌامنترتبط  الخصى ب.                   .           الخصى الكروٌة الشكلالعدٌد من أ . 

 .           المجمع التناسلًٌدخل الى  المضٌب د.         .  المضٌبالمناة الناللة للحٌامن للجانبٌن ترتبطان عند ج. 

 تمع عند لاعدة المضٌب .   الحوٌصلة المنوٌةهـ . 

 فً الخصى و تمر بواسطة المناه النالله للحٌامن الى الحوٌصلة المنوٌة حٌث تبمى فٌها لحٌن الحاجة . تنشأ النطؾ

 تبمى فٌها النطؾ لحٌن الحاجة .     الوظٌفةعند نهاٌة المضٌب .      المولع    الحوٌصلة المنوٌة فً البالنارٌا

 . الغدد المحٌةتتصل بهما العدٌد من   لناتً بٌض طوٌلتٌنب.                .        مبٌضٌنأ . 

 .  المجمع التناسلًٌفتح الرحم و المهبل فً هـ.                      المهبل د.                    الرحم    ج.  

 داخل المبٌض و تمر الى لناة البٌض ثم الرحم حٌث ٌحصل االخصاب و تتكون الشرنمة . تنشأ البٌوض

 الحٌوانٌن الممترنٌٌن .  بٌنتنتمل النطؾ من حٌوان الى الحٌوان االخر اي   عملٌة الجماع
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 دٌدان البالنارٌا دٌدان خنثٌة ؟  :2علل    

 و اخرى انثوٌة . بسبب امتالن نفس الحٌوان اعضاء تكاثرٌة ذكرٌة : 2ج علل

ا فً البالنارٌا ؟ :3علل       ٌكون االخصاب داخلٌا

 الن البٌوض تخصب فً داخل جسم الدودة فً الرحم .  : 3ج علل

 ال ٌحصل اخصاب ذاتً فً دودة البالنارٌا على الرؼم من كونها خنثى ؟ : 4علل   

كما ان كل دودة  تعطً نطفها الى االخرى الن اعضاء التكاثر مصممة بحٌث تمنع االخصاب الذاتً :  4ج علل

 عملٌة الجماع .  خالل

 تنمو فٌها البٌوض المخصبة     الوظٌفةالرحم .          من المنشأ        الشرنمة فً دودة البالنارٌا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ٔىع ( 9000) ، ٌبلػ عدد انواعها ما ٌمرب  اٌذَذاْ احلٍمُح تنتمً دودة االرض الى شعبة

ا ، وهً  تذَذاْ حبشَحالثلثٌن ٌتمثل او  شعبة الدٌدان الحلمٌةاؼلب افراد   . خٕثُح. تتكاثر دودة االرض جنسٌا

 . )المولع( 10   و   11فً الحلمتٌن ٌمعان  زوجان من الخصى الصغٌرة. 1

 .   )مولع( لرب كل خصٌةتركٌب لمعً ٌمع ب تتمثل  المنوٌةزوجان من االلماع . 2

 لحلمةلو ٌفتح كل منها بفتحة منفصلة على السطح البطنً  15تمتد الى الحلمة  زوج من االلنٌة الناللة للحٌامن. 3

15  . 

 . حوٌصالت منوٌة ازواج من بثالثتحاط الخصى و االلماع المنوٌة و االلنٌة الناللة للحٌامن لكل جانب . 4
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تحٌط بالخصى و االلماع المنوٌة و هً عبارة عن ثالث ازواج من الحوٌصالت التً    الحوٌصالت المنوٌة
تنضج فٌها ,  ()مولعااللنٌة الناللة للحٌامن فً الجهاز التناسلً الذكري لدودة االرض 

 .  )الوظٌفة(النطؾ 

ػػ

  .  )مولع( 13فً الحلمة  تمع  زوج من المباٌض الصغٌرة. 1

   مولع()تمتد للحلمة الجسمٌة التً تلٌها 13ضمن الحلمة بالمرب من المباٌض  تمع زوج من االلماع المهدبة. 2

و تفتحان بشكل منفصل من خالل الفتحة التناسلٌة االنثوٌة على  14تمتدان الى الحلمة  زوج من لنوات البٌض. 3

 .  14السطح البطنً للحلمة الجسمٌة 

 ٌفتح الزوج االول منها فً االخدود بٌن الحلمتٌن )مولع( 9 , 10فً الحلمتٌن  زوجان من المستودعات المنوٌة. 4

 . 10 , 11و ٌفتح الزوج الثانً فً االخدود بٌن الحلمتٌن  9 , 10

  

 . عادة ٌؾ ٌحدث الجماع عادة اثناء اللٌل و بشكل خاص فً الطمس الحار الرطب فً فصلً الربٌع و الص. 1

عند التزاوج ٌمد كل فرد من االفراد المتزاوجة طرفة االمامً من الحفرة التً ٌتواجد فٌها بحٌث تتواجه . 2

منطمة السرج لكل دودة ممابل فتحات المستودعات تكون  واالسطح البطنٌة للدودتٌن و بأتجاهٌن متعاكسٌن . 
 .المنوٌة للدودة االخرى 

ا بمخاط ٌفرزه السرج ، و ٌحاط جسم كل دودة بؽالؾ مخاطً من . 3 الى ما لبل  8الحلمة تلتصك الدودتان معا

 السرج .

 .   15للحلمة تتبادل الدودتان الحٌامن التً تنطلك من فتحة المناة الناللة للحٌامن التً تمع على السطح البطنً . 4

 لتدخل فتحات المستودعات المنوٌة للدودة االخرى السرج  تسٌر نطؾ كل دودة تحت الؽالؾ المخاطً بأتجاة. 5

بعد ان تفترق الدودتان المتزاوجتان ٌبدأ السرج فً كل دودة بأفراز مادة مخاطٌة لتتكون انبوبة مخاطٌة فوق . 6

 .  الشرنمةالسرج تدعى 

 حٌث تمع فتحتا لناتً البٌض و تطرح  14الحلمة نتٌجة لحركة الدودة تنزلك الشرنمة و اثناء عبورها منطمة . 7

 . البٌوض داخل الشرنمة 

 . تطلك فٌها النطؾ مع وصول الشرنمة الى فتحات المستودعات المنوٌة . 8

تحدث عملٌة اتمام عملٌة االنزالق  تنزلك الشرنمة عن جسم الدودة و تتحرر بالكامل من جسم الدودة ، و بعد. 9

 . االخصاب فً داخل الشرنمة 
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تنشك  اسبوعٌن الى  ثالثةٌبدأ داخل الشرنمة تكوٌن افراد جدٌدة دون المرور بمرحلة الٌرلة ، و بعد . 19

العملٌات التً تحصل بعد انفصال  19و  9نمطة )الشرانك و تتحرر منها دٌدان جدٌدة شبٌهة  بالبالؽات . 

 (الشرنمه

لدودة االرض  ()منشألبل منطمة السرج من  من افراز مادة مخاطٌة هً عبارة عن تركٌب انبوبً تنشأ   الشرنمة
طرح البٌوض و النطؾ و حصول عملٌة االخصاب و نمو خالل عملٌة التكاثر الجنسً ٌتم فٌه 

 .  )الوظٌفة( االجنة

الرؼم من كونها خنثى ؟ٌكون االخصاب خلطً فً دودة االرض على  :1علل    

 الن كل دودة تعطً نطفها الى الدودة االخرى اثناء التزاوج .   : 1ج علل

ا فً دودة االرض ؟:  2علل     ٌكون االخصاب خارجٌا

الن بٌوض تخصب خارج الجسم فً داخل الشرنمة . :  2ج علل

ػاالختالساتػبغنػاضجكازػاضتصاثريػاضذصريػوػاالظثويػضدودةػاالرض

اجلهاص اٌتىاثشٌ االٔثىٌاٌتىاثشٌ اٌزوشٌ اجلهاص

 10 , 11. ٌحوي زوجان من الخصى فً الحلمتٌن 1

 . ٌحوي زوجان من االلماع المنوٌة .2

. ٌحوي زوج من االلنٌة الناللة للحٌامن التً تفتح ف3ً

 .  15الحلمة 

. ٌحوي على ثالثة ازواج من الحوٌصالت المنوٌة .4

 .13. ٌحوي زوج من المباٌض فً الحلمة 1

 . ٌحوي زوج من االلماع  المهدبة . 2

. ٌحوي زوج من لنوات البٌض التً تفتح فً الحلمة 3

14. 

. ٌحوي على زوجان من المستودعات المنوٌة 4

ؼالؾ ٌحٌط بدودة االرض خالل عملٌة الجماع و  افرازبموم , ت )مولع(دودة االرض فً جسم منطمة  هً   السرج
    .  )وظٌفة(تكوٌن الشرنمة 

تظهر الحشرات تباٌن كبٌر فً أجهزتها التكاثرٌة و طرق و عادات التكاثر فٌها ؟ علل : 

ا حٌث تضم ما ٌمربتعد اكثر مجامٌع الحٌوانات بسبب التنوع الهائل للحشرات و  ج علل : نوع ٍُِىْ تنوعا

 تكون الحشرات عادة ثنائٌة المسكن ؟ علل :   

 حٌث ان الجنسٌن منفصالن الى ذكر و أنثى . ج علل :

وخىد و عذَ وخىد االخٕسحو اٌٍىْ عن الذكور فً الحشرات أضافة الى أختالفات أخرى مثل  أورب زدّا  االناث 
و ؼٌرها . شىً اٌٍىاِظ و االسخًو 
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 تمسم االعضاء التناسلٌة فً الحشرات الى لسمٌن 

تتكون من زوج من المناسل ، مجموعة من االلنٌة الصادرة ، و بعض الملحمات    . اععاء اٌتٕاعً اٌذاخٍُح1

  مثل الؽدد االضافٌة و المستودع المنوي و ؼٌر ذلن .

 تتكون من آلة وضع البٌض فً االنثى ، و آلة الجماع فً الذكر .    . اععاء اٌتٕاعً اخلاسخُح2

و الخصٌة مكونة من مجموعة من  ،  )مولع(المناة الهضمٌة او على جانبها  فوق تمع   زوج من الخصى. 1

 بالنبٌبات المنوٌة . تعرؾ و التً النبٌبات الدلٌمة 

 صؽٌرة على نفس الجانب تعرؾ من االلنٌة زوج فً تفتح النبٌبات. 2

 تتصل ممدمتها بالخصٌة و مؤخرتها  ،بالمناة الناللة للحٌامن     

 و التً تمثل منطمة متسعه من المناة الناللة .  )مولع(بالحوٌصلة المنوٌة     

 ، الماذفةالمناة لتكون   (المناة الماذفة )منشأ تتحد المناتان الناللتان للحٌامن. 3

 التً تمتد الى المضٌب ، الذي ٌفتح فً نهاٌته بالفتحة التناسلٌة .    

 ،  )مولع(عند بداٌة المناة الماذفة و تمعان  الغدتان المساعدتان. 4

ا ٌحٌط بالنطؾ و ٌشكل كٌس حولها       و هما تفرزان سائالا مخاطٌا

  .  بكٌس النطفٌدعى      

 التً تتكون من عدد من نبٌبات بٌض   زوج من المباٌض. 1

ا  التدعى فروع المبٌض، هذه النبٌبات       .  )مٌزتها(  تحتوي تجوٌفا

 ،  عٍُفاخ تُط تتكون فروع المبٌض فً الحشرات من    

  و خالَا ِغزَح،خالَا تُعُح ِشتثح تشىً عٍغٍح    

 . ٔغُدُح اخشي خالَا   

 ٌرتبط الجزء الخلفً لكل مبٌض  لناتً بٌض جانبٌتٌن. 2

 . بمناة بٌض جانبٌة    

 .   لناة البٌض الرئٌسٌةتتحد لناتً البٌض الجانبٌتٌن لتكونا . 3

 ٌمثل الجزء الخلفً من الجهاز التناسلً و تفتح فٌه لناة البٌض الرئٌسة . المهبل    .4

، ٌلحك به ؼدة  ٌلحك بالجهاز التناسلً االنثوي فً اؼلب الحشراتهو تركٌب كٌسً   المستودع المنوي.  5

 . وظٌفة(ال) المنوي المستودع فً بأفراز سائل ٌحفظ النطؾ اثناء بماءهتموم تعرؾ بؽدة المستودع المنوي 
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، ()مولعبالجدار الظهري للمهبل فً الجهاز التناسلً االنثوي فً اؼلب الحشرات ٌرتبط المستودع المنوي . 6

 . (ة)وظٌفها بعد ذلن لتخصٌب البٌوض ٌتسلم النطؾ خالل الجماع و ٌطلم

تتصل فً نهاٌته لتفتح بالمهبل. اما وظٌفتها فً متباٌنة فً الحشرات  من الؽدد هً زوج  الغدد المساعدة. 7

فً الصرصر تكون مسؤولة عن تكوٌن كٌس البٌض ، فً النحل تستعمل للدفاع , وفً النمل , فالمختلفة 
 تستخدم فً تعلٌم مسار الحشرة. 

. النطؾ كٌس تكوٌنالوظٌفة              .عند بداٌة المناة الماذفة    المولع    فً الذكرالغدتان المساعدتان 

 تتصل بالمهبل عند نهاٌتها . المولع     االنثىفً الغدتان المساعدتان 

 , النحل تستخدم فً الدفاع , النمل تستخدم فً تعلٌم مسار الحشرةهً تكوٌن كٌس البٌض فً الصرصر  الوظٌفة

ػاالخصابػوػاضتصاثرػ
ٌتم بعد ان ٌحصل الجماع بٌن الذكر و االنثى و من نفس النوع ، و اثناء الجماع تنطبك الفتحة     االخصاب

التناسلٌة الذكرٌة على الفتحة االنثوٌة ، و عندها ٌطرح الذكر النطؾ فً مهبل االنثى و تطرح 
ا و تخصب البٌوض .   االنثى البٌوض الناضجة فً المهبل اٌضا

وضها فً تضع االنثى بٌوضها المخصبة فً اماكن تكون بٌئتها مالئمة لنموها ، حٌث تضع بٌ    وضع البٌوض
ضع البٌض او تلصمها على اوراق النباتات او تضعها فً حفر لة وحفر تحفرها بواسطة آ

,  بالحشرات البٌوضةتحفرها فً سوٌك نباتات معٌنة . تسمى الحشرات فً هذه الحالة 
 . بالتكاثر البٌضًوتكاثرها 

 البٌوضة ولودة اوبالحشرات الولودة توجد حشرات تضع ٌرلات و هذه تسمى  

تسمٌة بعض انواع الحشرات بالحشرات البٌوضة الولودة ؟ : 1علل 

الن هذه الحشرات تحتفظ بالبٌوض المخصبة داخل جسمها و تحدٌداا فً المناة المبٌضٌة المشتركة ،  : 1ج علل

ا .   حتى ٌنمو الجنٌن و ٌتكامل و تفمس البٌوض ثم تطرح الصؽار خارجا

هً زوج من الؽدد التً تلحك بالجهاز التناسلً الذكري و االنثوي فً الحشرات تكون    الغدتان المساعدتان
مسؤوله عن تكوٌن كٌس النطؾ فً الذكر و كٌس البٌوض فً انثى الصرصر و فً 

 .   الدفاع كما فً النحل و فً تعلٌم مسار الحشرة فً اناث النمل 

تتباٌن وظٌفة الؽدتان المساعدتان فً الحشرات ؟  : 2علل 

تكوٌن كٌس النطؾ  فة حٌث تكون مسؤولة عنتباٌن وظٌفتها فً الحشرات المختل بسبب اختالؾ و : 2ج علل
فً الذكر و كٌس البٌوض فً انثى الصرصر و فً الدفاع كما فً النحل و فً تعلٌم مسار الحشرة 

 .فً اناث النمل 

. اٌفمشَاخ ضمن شعبة اٌربِائُاخٌنتمً الضفدع الى صنؾ 
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ب بٌضوي متطاول ، ذات لون ٌتركتكون بشكل الخصٌة ،   )مولع( ملتصمة بالكلٌتٌنتكون   زوج من الخصىأ . 
 بالجدار الداخلً  بوساطة مسراق الخصٌة .  ، وهً ترتبط  (مٌزه)اصفر فاتح 

 لرب النهاٌة االمامٌة للخصٌة والمبٌض فً الضفدعهً عدة بروزات اصبعٌة الشكل توجد   االجسام الدهنٌة 
مخازن ؼذاء ٌستخدمها الحٌوان فً انماء المناسل خالل فصل السبات وهً تمثل  (مولع)

 . )الوظٌفة( الشتوي

 منوٌة ملتوٌة ذات بطانة ظهارٌة تكون مسؤولة عن نشوء النطؾ .  تحوي نبٌبات  تركٌب الخصٌة

بنبٌبات الكلٌة  النبٌبات المنوٌة وبٌن تمع ( لناة صادرة وهً 10 – 12عددها فً الؽالب )  االلنٌة الصادرةب. 
  . )الوظٌفة(بربط نبٌبات المنوٌة للخصٌة مع نبٌبات الكلٌة تموم ,   )مولع(

بالمناتٌن البولٌتٌن هما لناتان مشتركتان مع لناتً الكلٌتٌن و لذلن ٌطلك علٌها    المناتان الناللتان للحٌامنج. 
تتوسع المناة الناللة المجمع ، تفتح المناتان فً  (+ سبب التسمٌة )وظٌفةتمومان بنمل البول و النطؾ حٌث التناسلٌتٌن 

تخزن فٌها  حوٌصلة منوٌةفً بعض الضفادع مكونة للحٌامن من المناة الناللة  الخلفً ءجزالفً للنطؾ 
 . النطؾ

   كما فً الحشرات )اعطً مثاالا( اعضاء جماع ذكرٌة خارجٌةال ٌمتلن الضفدع     

 ػ 

تركٌب المبٌض ، هو  وٌرتبطان بجدار الجسم بوساطة مسراق  (مولع) لرب الكلٌة ٌمعان   أ . زوج من المباٌض
. كما فً الذكر   (مٌزه) كٌسً ؼٌر منتظم ٌظهر بشكل كٌس متعدد الفصوص ، ذات لون رصاصً مسود

 ة االمامٌة للمبٌض اجسام دهنٌة .ٌوجد فً النهاٌ

 تنشأ البٌوض من الخالٌا الظهارٌة الجرثومٌة المبطنة للمبٌض من خالل عملٌة تكوٌن البٌوض .     

، و هً ال تتصل اتصال مباشر بالمبٌض ،  )مٌزه( انبوب ؼدي ابٌض طوٌل و ملتويعبارة عن    ب. لناتً بٌض
ا ذا فتحة مهدبة و  ا لمعٌا االهداب تتمثل بتحرٌن البٌوض  تهوظٌفالنهاٌة االمامٌة لكل لناة بٌض تشكل تركٌبا

. ٌوجد فً لناتً البٌض ؼدد تفرز ؼطاء حول البٌوض اثناء مرورها نحو الخلؾ.  )سبب وجود االهداب(نحو الخلف
)وظٌفة  تتجمع البٌوض لبل طرحهاحٌث  كٌس البٌضلتكون  ٌس البٌض(ك)مولع  النهاٌة الخلفٌة لكل لناة بٌضتتوسع 

  .  جدار المجمع.تفتح لناتا البٌض بفتحتٌن منفصلتٌن فً  كٌس البٌض(

هو عبارة عن ؼطاء او ؼالؾ ٌفرز حول بٌوض الضفدع اثناء مرورها فً لناة البٌض ٌنشأ    الغطاء البومٌنً
 .  )منشأه( من لبل الؽدد الموجودة فً بطانه لناتً البٌض

ا فً    التزاوج  ه المٌاً البرن و المستنمعات ذات عادة . حٌث تتواجد ففصل الربٌع تتجمع الضفادع البالؽة جنسٌا
ا  فً الذكر االمامٌة حٌث ٌكون االصبع االول هتضن الذكر االنثى بوساطة اطرافالضحلة ، ٌح منتفخا

ا ما ٌعرؾ  التً تساعد فً مسن االنثى ، تبمى الضفادع على هذه الحال فترة بالوسادة التناسلٌة  مكونا
و فً نفس الولت ٌطرح  من الولت ثم ٌضؽط الذكر على جسم االنثى و تبدأ بطرح البٌوض فً الماء

 .فً الماء خارج جسم االنثى  االخصابالذكر نطفه فوق البٌوض و ٌحدث 

تحاط البٌضة الواحدة بعدد كبٌر من النطؾ و لكن نطفة واحدة تخصبها ، وتتكون بعد ذلن البٌضة   االخصاب 
 .  االخصاب فً الضفدع خارجًالمخصبة.  ٌكون 
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 تمر البٌضة المخصبة بمرحلة التفلج و ٌتكون الدعموص والذي ٌتمدم بالنمو لٌتحول الى ضفدع بالػ               
 عن طرٌك حصول عملٌة التحول الشكلً . 

ػاالختالساتػبغنػخصىػوػطباغضػاضضفدع

 ادلثُط اخلصً

 . بٌضوٌة الشكل متطاوله . 1

 . لونها لصفر فاتح . 2

 . كٌسٌة الشكل ؼٌر منتظم مفصص . 1

 . لونه رصاصً مسود .2

ػاالختالساتػبغنػاضجكازػاضتصاثريػاضذصريػوػاالظثويػسيػاضضفدع

 اجلهاص اٌتىاثشٌ االٔثىٌ اجلهاص اٌتىاثشٌ اٌزوشٌ

 . ٌتكون من زوج من الخصى البٌضوٌة متطاولة 1

 صفراء اللون .     

 .  12 - 19. ٌتحوي النٌة صادرة عددها من    2

 للحٌامن تتصل بالخصى بصورة مباشرة . المناة الناللة 3

 

 . المناة الناللة للحٌامن ؼٌر مبطنة بؽدد .  4

 . ٌحتوي على حوٌصلة منوٌة لخزن النطؾ.5

 . ٌتكون من زوج من المباٌض كٌسٌة الشكل ؼٌر 1

 رصاصً مسود اللون  همفصصة و منتظم    

 . ال ٌحتوي . 2

 صورة . المناة الناللة للبٌوض ال تتصل بالمبٌض ب3

 مباشرة.      

 . المناة الناللة للبٌض مبطنة بؽدد . 4

 . ٌحتوي كٌس بٌض لخزن البٌوض لبل طرحها .5

ػاالختالساتػبغنػطبغضػحذرةػوػطبغضػضفدع

 ِثُط ظفذع ِثُط زششج

 المبٌض . ٌتكون من عدة نبٌبات بٌض تدعى فروع 1

 .  مباشرة. ٌتصل بمناة ناللة للبٌض بصورة 2

 تركٌب كٌسً ؼٌر منتظم مفصص .. ٌكون 1

 . ال ٌتصل بمناة البٌض بصورة مباشرة .2

 
 بٌن الخصٌة و جدار الداخلً الجسم فً ذكر الضفدع .    المولع    المسراق الخصٌة

 ٌربط الخصٌة بالجدار الداخلً للجسم .   الوظٌفة                        

 جدار الداخلً الجسم فً انثى الضفدع . بٌن المبٌض و    المولع   المسراق المبٌض 

 ٌربط المبٌض بالجدار الداخلً للجسم .   الوظٌفة                       

  فً الجزء الخلفً من المناة الناللة للحٌامن .   المولع   الحوٌصلة المنوٌة فً الضفدع 

 خزن النطؾ .     الوظٌفة                                      
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 تسمٌة المناتان الناللة للحٌامن فً ذكر الضفدع بالمناتٌن البولٌتٌن التناسلٌتٌن ؟ : 1علل   

 الن المناتان الناللة للحٌامن تشترن مع لناتً الكلٌتٌن و تموم بطرح البول و النطؾ . :  1ج علل

ا فً الضفدع ؟  : 2علل     ٌكون االخصاب خارجٌا

 الحٌامن خارج جسم االنثى فً الماء . الن البٌوض تخصب من لبل  : 2ج علل

 ال ٌمكن ان ٌحصل اخصاب داخلً فً الضفدع ؟: 3علل    

 الن الذكر فً الضفدع ال ٌمتلن اعضاء جماع ذكرٌة خارجٌة .  : 3ج علل

ٌموم ,  )مولع( االصبع االول من االطراؾ االمامٌة لذكر الضفدع فً هو عبارة عن انتفاخ   الوسادة التناسلٌة
 .   (وظٌفة) بمساعده الذكر على مسن االنثى خالل موسم التزاوج

 اجلهاص اٌتٕاعٍٍ اٌزوشٌ تشوُة . 1
 . اٌمعُة ،  اٌمٕاج اٌمارفح،  اٌمٕاج إٌالٍح ٌٍسُآِ، اٌربتخ ،  اخلصُحتشمل      أ. اعضاء تكاثر

 . غذج وىتش،  غذج اٌربوعتاخ،  احلىَصٍح ادلٕىَحتشمل     ب. الغدد المساعدة

 اٌىظُفح اٌععى

 اععاء اٌتىاثش

وهما تتدلٌان  الصفن )مولع(تمع فً كٌس   . الخصٌتان 1

 كزائدة من الجسم . 
 تنتج النطؾ و الهرمونات الجنسٌة .    

 مولع لخزن النطؾ .ٌمثل النطؾ و  هتنضج فٌ ( 2. البربخ )عددها 2

 تموم بالنمل السرٌع و خزن النطؾ .  . المناتان الناللتان للحٌامن3

 توصل النطؾ الى المضٌب .   . المناة الماذفة 4

 عضو الجماع  . المضٌب 5

 اٌغذد ادلغاعذج

تشكل أفرازاتها جزءاا كبٌراا تفرز سائل الى النطؾ و  (2. الحوٌصلة المنوٌة )عددها1
 السائل المنوي  من 

 تفرز جزء من السائل المنوي  (1البروستات )عددها . ؼدة2

 (2. الؽدة البصلٌة االحلٌلٌة او ؼدة كوبر  )عددها3

 

تفرز سائل مخاطً ٌساعد فً حركة النطؾ ، كما 
ٌساعد فً  معادلة حموضة السائل الذي تسبح فٌه 

 النطؾ 
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وجود الخصٌتان فً داخل تجوٌؾ البطن فً ذكر االنسان ؟     :  1علل   

 من اجل الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لتكوٌن النطؾ .  : 1ج علل

وجود ؼدة كوبر و البروستات و الحوصلة المنوٌة فً الجهاز التناسلً لذكر االنسان ؟     :2علل    

الن لها دور اساسً و مهم فً حفظ النطؾ و تكوٌن السائل المنوي الذي ٌساعدها على الحركة . :  2ج علل

 ٌعمل كسائل تسبح فٌه النطؾ .  اهمٌته       من ؼدة البروستات و الحوصلة المنوٌة السائل المنويمنشأ  

تىىَٓ إٌؽف 
، ٌصل طول النبٌبات المنوٌة متجمعة حوالً ِٕىَح ٔثُثاخ، تحتوي على  تشوُة تُعىٌتكون الخصٌة بشكل 

. ِرت(250) 

. اٌزًَو  اٌمؽعح اٌىعؽُحو  اٌشأط الى ثالث مناطك هًفً االنسان  تتمٌز النطفة    تركٌب النطفة الناضجة
 . النواةأ.    الذي ٌتكون من    . الرأس1

 حافتها االمامٌة. التً تحوي على الجسٌم الطرفً فً    المبعة الرأسٌةب.      

()وظٌفة المطعة الوسطٌة تسٌطر على حركة الذٌل ، ٌعتمد انها   ٔثُثاخ ؼىٌُحتحتوي محور من    . المطعة الوسطٌة2

 . الذٌل3
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  )مولع( النطفة الناضجةفً الحافة االمامٌة من المبعة الرأسٌة لرأس  هو عبارة عن تركٌب ٌمع    الجسٌم الطرفً
مواد ذات طبٌعة انزٌمٌة تعمل على تحلل اؼشٌة البٌضة عند منطمة التماء ٌكون  ٌعتمد انه

 . (ة)وظٌفالنطفة بالبٌضة 

 للجسٌم الطرفً فً النطفة دور مهم فً عملٌة االخصاب ؟ : علل   

 ند منطمة التماء النطفة بالبٌضة ٌكون مواد ذات طبٌعة انزٌمٌة تعمل على تحلل اؼشٌة البٌضة ع النه : ج علل

  . اجلهاص اٌتٕاعٍٍ االٔثىٌ يف االٔغا2ْ

 .                  ِهثًو  سزُ و  لٕاتٍ تُطو   ِثُعنيٌتألؾ الجهاز التناسلً االنثوي فً االنسان من  

ا كثٌرة من البٌوض تنمو كل بٌضة داخل حوٌصلة ٌطلك علٌها    أ . المبٌضان زىَصٍح  ٌحوي المبٌضان االفا
 . تُعح يف اٌغٕح 13خالل الفترة الخصٌبة للمرأة تنضج حوالً   وشاف

 انتاج و نضج البٌوض ،و انتاج الهرمون الجنسً .    وظٌفة المبٌض

البٌض ، نهاٌتها االمامٌة لها فتحات لمعٌة الشكل الستمبال هما انبوبتان لحمل    لناتً فالوباو ب. لناتً البٌض 
بتوصٌل البٌوض تموم  البٌوض المتحررة من المبٌض بعد عملٌة التبوٌض

 . )وظٌفة(الى الرحم و ٌحصل فٌها االخصاب 

لبمائه الحتضان الجنٌن اثناء االشهر التسعة تفتح لناتً البٌض فً الجانبٌن العلوٌٌن ، الذي ٌتخصص    ج. الرحم
 . (وظٌفة)فً داخله 

  تركٌب() .تؽأح ِتخصصح  ، و اوعُح دِىَح وثريج، و  رو خذساْ ععٍُح مسُىح  فً المرأة  الرحم  كون جدارٌ

مكٌفة الستمبال الجنٌن بعد خروجه من الرحم و كذلن مكٌؾ الستمبال هو عبارة عن انبوبة عضلٌة    د. المهبل
 .  )وظٌفة(العضو الذكري اثناء الجماع 

   اٌشفتني اٌىثريتنيو  اٌصغريتني اٌشفتنيالتً تضم  فتسح ادلهثً اخلاسخُحتشمل    الخارجٌةهـ. اعضاء التناسل 

ٌفرز مواد مخاطٌة تسهل حركة النطؾ داخل الرحم و بعد االخصاب ، وتحمً الجنٌن من    وظٌفة عنك الرحم
 االصابات البكتٌرٌة . 

 فً انثى االنسان ذات بطانة مهدبة ؟ لناة البٌض :1علل    

 لدفع البٌض فً مسٌرته فً داخلها .   : 1ج علل

 تكون النهاٌة االمامٌة لمناة فالوب لها فتحات لمعٌة الشكل ؟ :2علل    

 الستمبال البٌوض المتحررة من المبٌض .  : 2ج علل

الرؼم من احتواء المبٌض  على االؾ على خٍُح تُعح ٔاظدح  300 – 400ال تنتج المرأة سوى  :3علل    

 البٌوض ؟

 .  تُعح 13فمط و تنتج فً كل سنة  عٕح 30تبمى االنثى خصٌبة لمدة  : 3ج علل
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ٌحدث االخصاب بعد دخول الحٌوانات المنوٌة الى المهبل خالل عملٌة الجماع بٌن الذكر و االنثى عند او الرب  
 )عملٌة الجماع(ض . ولت التبوٌ

ٌحصل اة البٌض ، حٌث تسبح النطؾ من المهبل بأتجاة عنك الرحم ، ثم تدخل الرحم و تصعد منه الى لن. 1

. و اذا حصل و انحدرت  فً الثلث العلوي من لناة فالوباذا تواجدت بٌضة ناضجة حٌة ها االخصاب فٌ
تفمد لدرتها البٌضة الناضجة الى اسفل لناة البٌضة الناضجة الى اسفل لناة البٌض لبل االخصاب فأنها سوؾ 

 . على االخصاب 

المخصبة فً لناة البٌض ثم تبدأ باالنحدار الى االسفل تخصب البٌضة الناضجة بنطفة واحدة مكونة البٌضة . 2

 . حتى تصل الرحم حٌث ٌؽرس الجنٌن فً جدار السمٌن المبطن للرحم

 .  السائل السلويتنمو االؼشٌة الجنٌنٌة لتكوٌن كٌس ٌحٌط بالجنٌن و ٌحوي . 3

عند نهاٌة ؼرس الجنٌن فً جدار الرحم تبدأ مرحلة الحمل ، وٌستمر الجسم االصفر بأفراز هرمون . 4

 السادس و العشرٌن من الدورة الشهرٌة و حتى الشهر الخامس .  البروجستٌرون بعد الٌوم

الرحم الى جدار  هرمون البروجسترونلتعطً الكمٌة الالزمة من  كغدة صماءثم تموم المشٌمة بالعمل      
 .  )سبب كون المشٌمة تعمل كؽدة صماء(مباشرة بدالا من افراز فً مجرى الدم 

 تتم والدة الجنٌن بعد حوالً تسعة اشهر من ابتداء نموه . . 5

و تعتبر هذه اول  الرحم بالتملص، فٌبدأ  تتولف المشٌمة عن انتاج هرمون البروجسترونلبل موعد الوالدة  
 .  ٌنشك الكٌس الحاوي على السائل فٌنزل السائل الى الخارج، و  ٌفتح عنك الرحماشارة لبدء الوالدة ، ثم 

تملصات لوٌة و متتالٌة لتدفع الطفل الى الخارج من خالل عنك الرحم ثم الى المهبل ثم الى بعمل ٌبدأ الرحم 
 خارج الجسم . 

، و  تأثري اذلشِىٔاختفرز الؽدد اللبنٌة اللبن استجابة الى  الثدي عند المرأة خالل فترة الحملٌزداد حجم  

 . عًٍ ِذي اعتّشاس اٌؽفً يف اٌشظاعح استمرار افراز اللبن ٌعتمد 

  اٌذوسج احلُعُح
هً مجموعة من التؽٌرات الدورٌة التً تحدث فً الجهاز التناسلً االنثى االنسان الناضجة بعد مرحلة    تعرٌف

 .   عٕح 12 - 14 البلوغ 

 )اٌن ٌحدث او ٌحصل(.  تؽأح خذاس اٌشزُو  ادلثُط تحدث الدورة الحٌضٌة فً 
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 .   اٌذوسج اٌشمحُحو  اٌذوسج ادلثُعُح تتضمن الدورة الحٌضٌة فً انثى االنسان دورتٌن هما

 

 FSH  الهرمون المحفز للحوصالت. ب                       GHالهرمونات المحرضة للمناسل   أ .

   LHالهرمون المحفز للجسم االصفر  ج.  

، وتبدأ فٌها عملٌة االنمسام  س2سلٌفة بٌضة تحتوي الحوصلة على    مرحلة تكوٌن الحوصلة البدائٌةأ . 

 االختزالً االول . 

 تبدأ المنطمة الشفافة بالتكون حول البٌضة .    مرحلة تكوٌن الحوصلة االولٌة . ب

ٌظهر فً الحوصلة تجوٌؾ ملًء بأفرازات من الخالٌا الحوصلٌة و بعض    مرحلة الحوصلة الثانوٌة ج. 
 مكونات بالزما الدم و بروتٌنات و ؼٌر ذلن . 

، وتتكون خلٌة بٌضة  تنضج الحوصلة و تكتمل عملٌة االنمسام االختزالً االول  مرحلة الحوصلة الناضجة د. 
 ثانوٌة و جسم لطبً اول .

 من الدورة  1 – 13تمثل الطور الحوصلً ٌستمر من ٌوم أ ، ب ، ج ، د  نمطة 

 فٌها تتمزق حوصلة البٌضة و تتحرر الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة و الجسم المطبً االول .    مرحلة االباضة هـ. 

 من الدورة 14ٌوم فً تمثل الطور التبوٌض  هـنمطة 

الجسم  ٌتحللاٌا الحوصلة المبٌضٌة الممزلة . ٌتكون الجسم االصفر من بم  ر مرحلة تكوٌن الجسم االصفو. 
 .   )مصٌرة( الصفر عند عدم حصول الحملا

 من الدورة   14 – 28تمثل طور الجسم االصفر و تستمر من    و  نمطة
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ا  وعشرٌن ثمانٌة تستؽرق و الرحم جدار فً تحدث االحداث من دورٌة سلسلة عن عبارة هً التعرٌف   .ٌوما

 هرمون المودقاو هرمون االستروجٌن ب.                   هرمون الحمل او ٌرون البروجٌستأ . 

 )االٌستروجٌن و البروجٌسترون(مستوى الهرمونات الجنسٌة  ٌكون 1 – 5ٌحصل خالل االٌام    ٌةالحٌض الدورة طورأ . 

الرحم و االوعٌة الدموٌة فٌه ، و ٌخرج الدم تمزق فً جدار مما ٌؤدي الى واطىء 
 .  )التؽٌرات(الى خارج عن طرٌك المهبل خالل الحٌض

 بوساطة الحوصلة المبٌضٌة . ٌزداد انتاج هرمون االٌستروجٌن 6 – 13ٌحصل خالل االٌام    طور التكاثرب. 

تحصل  و.  )التؽٌرات( جدار الرحم الداخلً و ٌصبح وعائً وؼدي تثخن او تسمن فً ٌحصلف
 . 14االباضة فً الٌوم 

بوساطة الجسم االصفر ٌزداد انتاج البرجٌسترون و فٌها   15 – 28ٌحصل خالل االٌام    طور االفرازيج.  

ا  زٌادة مضاعفة فً سمن جدار الرحم الداخلً, و زٌادة الؽدد الرحمٌة ، التً تنتج مسببا
 .  )التؽٌرات(افرازات مخاطٌة 

. اما عند عدم حصول الحمل فأن الجسم االصفر ٌضمحل و تنخفض حمل الرحم مهٌأ لحصول الٌكون جدار    
مستوى الهرمونات الجنسٌة فً الجسم االنثى و ٌحصل تمزق فً جدار الرحم و تحصل الدورة الحٌضٌة مرة 

 اخرى . 

  )منشأ(لبل الحوصلة المبٌضٌةمن  ٌفرزهو احد الهرمونات الجنسٌة االنثوٌة فً االنسان    المودقاو  االٌستروجٌن
  )اهمٌته(مسؤوالا عن تثخن وسمن جدار الرحم الداخلً و جعلة وعائً و ؼدي و ٌكون 

 

من لبل الجسم االصفر هو احد الهرمونات الجنسٌة االنثوٌة فً االنسان ٌفرز    الحملهرمون او البروجستٌرون 
ٌكون ,  ()مولعجدار الرحم فً  , )منشأ( والمشٌمة بعد الشهر الخامس من الحمل

مسؤول عن زٌادة مضاعفة فً سمن جدار الرحم الداخلً, وزٌادة الؽدد 
 .   )اهمٌه( الرحمٌة

و التً  )مولع( فً داخل مبٌض انثى االنسانهً عبارة عن تركٌب تنمو فً داخله خلٌة البٌضة     حوٌصلة كراف
 تنمو و تكبر بالحجم حتى تنفجر فً النهاٌة لتطلك البٌضة الناضجة . 

ٌكون مسؤول عن  )منشأ( من بماٌا الحوصلة المبٌضٌة الممزلةهو تركٌب ؼدي اصم ٌتكون     الجسم االصفر

 . (ة)وظٌفالخامس منه  من الحمل و حتى الشهر 26افراز هرمون البروجسٌتٌرون من الٌوم 

  147اٌعزسٌ : ص اٌتىاثش 
هو نوع من التكاثر الذي ٌنمو فٌه الجنٌن من بٌضة ؼٌر مخصبة كما فً الدوالبٌات وبعض الدٌدان    التعرٌف

 الخٌطٌة و المشرٌات و الحشرات و فً انواع عدٌدة من االسمان و البرمائٌات و السحالً الصحراوٌة 
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 ٌحدث التكاثر العذري فً نحل العسل ؟  :1علل    

 الن ملكة النحل لد تضع بٌوض ؼٌر مخصبة ٌنتج عنها ذكور .  :  1علل ج

 س( )تكون جمٌع الخالٌا مثل سلٌفات النطف المجموعة الكروموسومٌة .احادٌة تكون ذكور نحل  : 2علل   

 النها تنتج عن البٌوض ؼٌر المخصبة .  : 2ج علل

ا ؟ تكون اناث السحالً السوطٌة ثنائٌة المجموعة  :3علل      الكروموسومٌة على الرؼم من تكاثرها عذرٌا

الن الكروموسومات فً سلٌفات  البٌوض تضاعؾ نفسها لبل االنمسام االختزالً لتصبح رباعٌة  :3ج علل

 المجموعة الكروموسومٌة و بعد االنمسام تصبح ثنائٌة المجموعة  الكروموسومٌة . 

ا ؟ ٌكون التكاثر فً السحالً السوطٌة عذرٌ :4علل      ا

 النها تضع بٌوض ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة تنمو بدون اخصاب . :  4ج علل

147اٌتىاثش اخلٕثٍ : ص 

هً عملٌة امتالن انواع كثٌرة من الحٌوانات اعضاء تكاثرٌة ذكرٌة و انثوٌة فً نفس الفرد و تسمى   التعرٌف 
 هذه الحٌوانات بالمخنثات . 

هً انواع كثٌرة من الحٌوانات التً تمتلن اعضاء تكاثرٌة ذكرٌة و انثوٌة فً نفس الفرد .     المخنثات

 تنتج الفرد الواحد من المخنثات كالا من البٌوض و النطؾ ؟ : 1علل   

 .فً نفس الفرد الن الفرد نفسة ٌمتلن اعضاء تكاثرٌة ذكرٌة و انثوٌة : 1ج علل

(حاشً االخصاب الذاتً فً المخنثاتما هً وسائل ت)؟ االخصاب الذاتً لحٌوانات الخنثٌةتتحاشى ا :2علل   

 عن طرٌك تبادل خالٌاها التناسلٌة مع بعضها كما فً دودة االرض .. 1  :3ج علل

 عن طرٌك نمو و نضوج البٌض و النطؾ فً اولات متباٌنة .. 2     

 .و الدٌدان المسطحة و الدٌدان الحلمٌة و انواع المشرٌات مثل الهاٌدرات    االمثلة هً من الالفمرٌات

مثل بعض انواع االسمان .      االمثلة فً الفمرٌات
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اٌزى٠ٛٓ اجل١ٕٕٟ
255ِمذِخ : ص 

)مكرره( .ماٌكرومتر  100ٌبلغ لطر بٌضة االنسان 

كٌف ٌمكن ضبط ذلن االنفراد العجٌب فً التكوٌن الجنٌنً ؟  : علل او وضح

بداخل البٌضة المخصبة ، وبصورة رئٌسة فً جٌنات النواة  الموجودة من خالل جمٌع المعلومات الضرورٌة
 DNAوهكذا فؤن جمٌع مراحل التكوٌن الجنٌنً تنشؤ من تركٌب جزٌئات الحامض الراٌبً منموص االوكسجٌن 

 بداخل البٌضة المخصبة . 

256ِفَٙٛ إٌّٛ : ص 

 الحً .هو الزٌادة الحاصلة فً حجم و وزن الخالٌا المكونة للكائن   النمو 

 النمو فً الخالٌا او انواع طرق

. االنقسام من خالل عملٌةٌتم عن طرٌك تكوٌن خالٌا جدٌدة اخلال٠ب    ِضبػفخ اٚ إٌّٛ ثغش٠مخ اٌزىبثش اخلٍٛٞ .2

كآلٌاف االنسجة بناء فً تدخلالتً  زٌادة المواد بٌن الخلوٌةمن هو النمو الحاصل   إٌّٛ اخلاليل اٚ اٌج١ٕٟ. 1

فً الغضروف  االنسجة الضامة و المواد البٌنٌة كما هو الحال فً نمو الذي ٌحصل
.  )اعطً مثاالً(الزجاجً

نمو الخالٌاكما فً  فً حجم الخالٌاهو نوع نادر من طرق النمو حٌث ٌحصل النمو   منٛ اخلال٠ب ادلفشدح. 3

 . )اعطً مثاالً( العصبٌة

النمو فً الغضروف الزجاجً من النوع البٌنً ؟  : 1علل 

 البٌنٌة  .  او النه ٌنمو بازدٌاد مواده الخاللٌه : 1ج علل

 ٌكون النمو فً الخالٌا العصبٌة من نوع نمو الخالٌا المفردة ؟  : 2علل   

مو التشجرات الن النمو فٌها ٌرجع الى زٌادة حجم الساٌتوبالزم عن طرٌك تكوٌن عضٌات جدٌدة و ن : 2ج علل

 الذي ٌزٌد من المساحة السطحٌة للخلٌة . 

256ِفَٙٛ اٌزّب٠ض اخلٍٛٞ : 

هو لدرة الخالٌا الجنٌنٌة فً المراحل المبكرة من التكوٌن الجنٌنً او االنماء على اكتساب الممدرة    التعرٌف
 الوظٌفٌة . 
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   258 – 257ِسز٠ٛبد اٌزؼضٟ يف رؼم١ذ احل١ٛاْ : ص 

جمٌع الوظائف الحٌوٌة داخل حدود فٌه الذي تنحصر  التعضً مستوىهو    زؼضٟ. ِسزٜٛ اٌربٚرٛثالصِٟ 2ٌٍ

حٌث تتمٌز فً بروتوبالزمها عضٌات لادرة  المسإول عنه()من  الخلٌة الواحدة
 .   )اعطً مثاالً( فً الطلٌعٌاتعلى اداء الوظائف المتخصصة كما هو الحال 

ً نعنً به وجود    . ادلسزٜٛ اخلٍٛٞ ٌٍزؼض1ٟ كما هو الحال  , )من المسإول عنه( مجموعة من الخالٌا المتماٌزة وظٌفٌا

 .  مثاالً()اعطً  فً مستعمرة الفولفكس

فً  من خالل تجمع الخالٌا المتماثلةالتعضً فٌه هو المستوى الذي ٌحصل    . ِسزٜٛ إٌس١ح اخلٍٛٞ ٌٍزؼض3ٟ

 ً  .   )اعطً مثاالً( فً الالسعاتكما   )من المسإول عنه( طبمات محددة لتصبح نسٌجا

 تجمع االنسجة لتكوٌن االعضاء من خاللالتعضً فٌه هو المستوى الذي ٌحصل    . ِسزٜٛ االٔسدخ ادلزؼض١خ4
 . )اعطً مثاالً( الدٌدان المسطحةكما فً  , )من المسإول عنه(

من خالل عمل االعضاء معاً فٌه ٌحصل التعضً  هو اعلى مستوٌات التعضً و   . ِسزٜٛ اجلٙبص اٌؼض5ٞٛ

 .  )اعطً مثاالً( فً االنسانكما  , )من المسإول عنه( لتإدي وظٌفة معٌنة

 259 – 258اٌزى٠ٛٓ اجل١ٕٕٟ : ص ِفَٙٛ 
هو عملٌة تكوٌن الفرد من خلٌة واحدة تمثل البٌضة المخصبة لحٌن اكتمال تكوٌنه لٌصبح عدٌد    التكوٌن الجنٌنً

 الخالٌا معمد التركٌب شٌبهاً بؤبوٌة . 

 هو العلم الذي ٌبحث فً دراسة التكوٌن الجنٌنً ومن ضمنها النمو و التماٌز .     علم االجنة

 . هً عملٌة تكوٌن الشكل المظهري للجنٌن و تتم خالل عملٌة التكوٌن الجنٌنً    عملٌة التشكٌل

هً مجموعة من تغٌرات و تحورات جسمٌة سرٌعة التً ٌتحول بعدها الدعموص المذنب آكل    التحول الشكلٌائً
(أعطً مثاالً )النبات فً الماء الى ضفدع صغٌر آكل لحوم فً الٌابسة 

 الحشرات فً تحدث كما  
 ً  . اٌضا

  262 - 259ا٢ساء ٚ إٌظش٠بد ػٓ اٌزى٠ٛٓ اجل١ٕٕٟ : ص 
 عجز العلماء و الباحثٌن عن تفسٌر الكثٌر من النماط المهمة فً تكوٌن الجنٌن ؟  : 1علل   

 الن الخلك هو سراً من اسرار الوجود .  : 1ج علل

 .للدجاج وضع المالحظات الوصفٌة االولى حول التكوٌن الجنٌنً   اثٛ لشاطالفٌلسوف االغرٌمً . 2
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الذي  وصف التكوٌن الجنٌنً فً الدجاج و دونة ، الذي ٌعد مإسس علم االجنة  اسسغٛ تبعة الفٌلسوف الٌونانً    

 .  ػٍُ االخٕخ اٌٛطفٟ أسسذلن و باستند  على العٌن المجردة 

 النطفة .  ١ٌفٕٙٛنالحوصالت المبٌضٌة ، وصف العالم  دٞ وشافوصف العالم . 1

  ٔظش٠خ لجً اٌزشى١ً اٚ ٔظش٠خ اٌزى٠ٛٓ ادلسجك. 3

  هً نظرٌة افترض مإٌدوها وجود جنٌن مصغر داخل البٌضة او النطفة ٌدعى لزم جنٌنً    التعرٌف

 . )مولع( داخل البٌضة او رأس النطفهو عبارة عن جنٌن مصغر     القزم الجنٌنً

 . و ان اجزاءه تنبه بالسائل المنوي وجود جنٌن مصغر داخل البٌضة ٌدعى لزم جنٌنً  أ . اٌشأٞ االٚي

 رأس النطفة .وجود المزم الجنٌنً فً     ة. اٌشأٞ اٌثبٟٔ

لابلٌة بٌوض بعض الحشرات مثل حشرة المن على  ثٛٔذعندما اوضح العالم  تعزز موقف مؤٌدي الرأي االول

 النمو عذرٌاً من دون اخصاب بعملٌة التكاثر العذري . 

 "  الجدٌد ٌتطلب وجود امشاج ذكرٌة و امشاج انثوٌةان تكوٌن الفرد "   اٌؼبمل سجبالٔض٠ٕٟحٌث اوضح 

 ٔظش٠خ اٌزى٠ٛٓ اٌرتاوّٟ . 4
تعانً تغٌرات  داخل البٌضةتفترض ان الجنٌن ٌتكون من مادة حبٌبٌة و نظرٌة تنسب الى العالم وولف    التعرٌف

 متحولة تدرٌجٌاً الى جنٌن . 

على ان الصفات العامة االساسٌة الجنة الحبلٌات تظهر لبل الصفات الخاصة الممٌزة    ٠ٕض  لبْٔٛ فْٛ ثري. 5

 الفراد تلن المجموعة مثل ظهور الحبل الظهري فً اجنة الطٌور لبل ظهور الرٌش . 

 ٌعد العالم فون بٌر من العلماء الذٌن لدموا لعلم االجنة الشًء الكثٌر ؟  :2علل    

 ٌن التكوٌن الجنٌنً فً الحٌوانات المختلفة . النه كان ٌمارن ب : 2ج علل

  " هً النظرٌات التً تعتمد على اجراء التجربة فً تفسٌر ظواهر التكوٌن الجنٌنً"    إٌظش٠بد اٌزدش٠ج١خ. 6

حٌث لام بتجربة على بٌضة الضفدع فً مرحلة التفلج االول و ذلن بمتل احد الفلجتٌن     تجربة العالم روكس    
الناتجتٌن بؤبرة ساخنة جداً ، فالحظ ان الخلٌة الممتولة اثرت على عملٌة التكوٌن 

 الن الجنٌن المتكون كان نالص التكوٌن .  الجنٌنً للخلٌة االخرى

الى  هبعد استالمة اشارات تحرٌضٌة تإهلهً ظاهرة تعنً لابلٌة نسٌج معٌن الى التماٌز    التحرٌض الجنٌنً    
التماٌز مثل التماٌز الحاصل فً خالٌا االدٌم الظاهر و تحولها الى صفٌحة عصبٌة ٌنشؤ 

  العصبً . منها الجهاز
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 .    ١ٍ٘ذا ِبٔىٌٛذو  سج١ّبْ اكتشفت الظاهرة التحرٌض الجنٌنً من لبل العالمان    

هو العلم الذي ٌفسر ظواهر التكوٌن الجنٌنً استناداً الى دور الكٌمٌاء الحٌوٌة و بؤستخدام    علم االجنة الجزٌئً   
 اجهزة خاصة مثل المجهر االلٌكترونً . 

 امكانٌة لبول نظرٌة التكوٌن المسبك فً تفسٌر التكوٌن الجنٌنً ؟  : 3علل    

ً  : 3ج علل و محمولة فً الحامض النووي الراٌبوزي  الن جمٌع المعلومات الخاصة بتشكٌل الجنٌن محددة سلفا

 . DNAمنموص االوكسجٌن 

 لبول نظرٌة التكوٌن التراكمً فً تفسٌر التكوٌن الجنٌنً فً الولت الحاضر ؟ :  4علل   

 الن اعضاء الجنٌن المختلفة تتكون بطرٌمة تراكمٌة و بالتدرٌج .  : 4ج علل

 263 – 261ِفب١ُ٘ اٌزى٠ٛٓ اجل١ٕٕٟ االسبس١خ : ص 

 انتاج الخالٌا الجنسٌة عند اكتمال النمو الجنسً ب.              فٌها . المناسل و تكوٌن الخالٌا الجنسٌةنشؤة أ .    

 االخصاب و تكوٌن البٌضة المخصبة اتحاد البٌضة بالحٌوان المنوي بعملٌة ج.   

 رة التً تبدأ من البٌضة المخصبة هو سلسلة االنمسامات الخٌطٌة المتكر     

    

 )اعطً مثاالً( . يف اٌش١ِحتكون جوفاء سمكها خلٌة واحدة كما أ .    

 )اعطً مثاالً(.  يف اٌضفذعبشكل نصف كرة جوفاء سمكها عدة خالٌا كما ب.   

يف اٌضٚاحف ٚ بشكل مجموعة من الخالٌا على شكل لرص جرثومً مستمر على احد الطاب البٌضة كما ج.   
 )اعطً مثاالً( .اٌغ١ٛس 

هً عملٌة تنظٌم الخالٌا نتٌجة للحركات المكونة للشكل فٌصبح الجنٌن بشكل تركٌب خلوي معمد ٌدعى    التمعد    
 . بالمعٌدة 

     

 )اعطً مثاالً( . اخٕخ اٌالفمش٠بد ٚ احلج١ٍبد اال١ٌٚختكون ثنائٌة الطبمات الجرثومٌة كما فً أ .     

 . عجمخ االد٠ُ ادلزٛسظ اٌجبعٓو  عجمخ االد٠ُ اٌظب٘شٌتكون الجنٌن ثنائً الطبمات الجرثومٌة من        

 )اعطً مثاالً( . يف اخٕخ احلج١ٍبد االخشٜتكون ثالثٌة الطبمات الجرثومٌة كما ب.    
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 .  االد٠ُ اٌجبعٓو   االد٠ُ ادلزٛسظو  عجمخ االد٠خ اٌظب٘شحٌث ٌتكون الجنٌن ثالثً الطبمات الجرثومٌة من      

  

التً تإدٌها الخالٌا كما فً الخالٌا  ٔٛػ١خ اٌٛظ١فخٌحدث فً هذه المرحلة تماٌزاً فً شكل الخالٌا ٌتناسب مع    

العصبٌة التً تختص بنمل السٌالت العصبٌة لذا ٌحدث تماٌز نسٌجً ٌتمثل بؤمتالكها آلٌة اداء الوظٌفة من خالل 
 المحوار و التشجرات . 

هً مرحلة نمو الجنٌن و انتظام خالٌاه بشكل انسجة و االنسجة على شكل اعضاء من خالل حدوث    التعرٌف 
 التماٌز العضوي خالل عملٌة التكوٌن الجنٌنً . 

و  اٌظٙبس٠خ االنسجة هً تماٌز الطبمات الجرثومٌة الثالث الى اربعة انواع من    ٌحدث التماٌز العضوي من خالل

 .  اٌؼظج١خ و اٌؼض١ٍخ و اٌضبِخ

  

هً المرحلة التً ٌخرج فٌها الجنٌن من البٌضة كما فً معظم االسمان و الزواحف و جمٌع    التعرٌف    
البرمائٌات و الطٌور و بعض الثدٌٌات االولٌة ، او خروجه بالوالدة كما فً بعض االسمان و 

 الزواحف و معظم الثدٌٌات. 

 جنيناالختالفات بين مرحلظ التمايز و التطضي من حيث التعيرات التي تحدث لل

 اٌزؼضٟ اٌزّب٠ض

ٌحصل فٌها تماٌزا فً شكل الخلٌة ٌتناسب مع 
 الوظٌفة التً تإدٌها .

ٌحدث فٌها نمو الجنٌن و انتظام خالٌاه بشكل انسجة و 
 االنسجة بشكل اعضاء.

 272 – 263اٌزى٠ٛٓ اجل١ٕٕٟ يف اٌش١ِح : ص 
 الجنٌنً فً الحٌوانات ؟دراسة التكوٌن الجنٌنً للرمٌح كمثال عن التكوٌن  :1علل         

 ما هً اسباب او اهمٌة دراسة التكوٌن الجنٌنً للرمٌح ؟  :  س او        

 :علل او س  ج

 )الن التكوٌن الجنٌنً ٌكون بؤبسط صورة(لغرض التعرف على عملٌات التكوٌن الجنٌنً بصورة واضحة . . 2

 (النه ٌنتمً الى الحبلٌات االولٌةتطوراً . )اعتباره اساساً للتكوٌن الجنٌنً فً الحٌوانات االكثر . 1

 .   و الفمرٌة ٌمثل حلمة وصل بٌن التكوٌن الجنٌنً للحٌوانات الالفمرٌة  هكما ان. 3

       

 على جانبً السطح البطنً للجسم .    ع مناسل )مباٌض و الخصى( الرمٌح موق
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 ٌكون االخصاب فً الرمٌح خارجٌاً ؟  : 2علل  

النه ٌحصل خارج جسم االنثى فً الوسط المائً .  : 2ج عل

ِشاحً اٚ ِظب٘ش اٌزى٠ٛٓ اجل١ٕٕٟ يف اٌش١ِح 

.اٌز٠ً و  اٌمغؼخ اٌٛسغ١خو  اٌشأطتتكون من ثالث اجزاء هً 

.  ٌكون طوٌل   . الذٌل3         تكون لصٌرة .    . القطعة الوسطٌة2     ٌكون كروي الشكل .   . الرأس 1

ً ما فً ٍُِ  0.1تكون صغٌرة الحجم لطرها  ، هً للٌلة المح وتتوزع حبٌبات المح بصورة غٌر متجانسة نوعا

فً المطب ٚاوثش رشو١ضا  فً جهه المطب الحٌوانً،  الً رشو١ضا  ت المحٌة الساٌتوبالزم ، حٌث تتكون الحبٌبا

 و تحاط البٌضة بغشاء محً .   . )ممٌزات بٌضة الرمٌح(بوجود النواة الخضري ، كما تتمٌز منطمة المطب الحٌوانً 

 القطب الحيواني والقطب الخضري لبيضظ الرميح كيف تميز بين

اٌمغت اخلضشٞ اٌمغت احل١ٛأٟ

. تكون فٌه الحبٌبات المحٌة الل تركٌزاً .2

 . توجد فٌه النواة . 1

ه الحبٌبات المحٌة اكثر تركٌزاً . تكون ف2ٌ

 . ال توجد فٌه النواة .1
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. خبسخ١ب  يف ادلبء اخصاب البٌوض فً الرمٌح ٌحصل

 حدوث تكٌف على سطح البٌضة المخصبة للرمٌح ؟  : 1علل    

لمنع دخول حٌوانات منوٌة اخرى الى داخل البٌضة .  : 1ج علل 

من االخصاب ٌبدأ التفلج فً بٌضة الرمٌح المخصبة . سبػخ بعد مرور

ِسزٛاٌٖبدأ بظهور اخدود من المطب الحٌوانً و ٌنزل تدرٌجٌاً نحو المطب الخضري ، ٌكون 
فً الحجم . فٍدزني ِزسب٠ٚزنيمكوناً . ١ب  عٌٛ

ً  ِسزٛاٖ عٛيل ٌٚىٓ ػّٛدٞ ػٍٝ ِسزٜٛ اٌزفٍح االٚيٌكون  اسثغ فٍدبد ِزسب٠ٚخ ، مكونا
.احلدُ 

، كما ٌرتفع للٌالً عن خط ِسزٛاٖ ػشضٟ ٚ ػّٛدٞ ػٍٝ ادلسزٜٛ اٌزفٍح االٚي ٚ اٌثبٌٟٔكون 

ه المطب الخضري بتركٌز اعلى استواء الفلجات بؤتجاة المطب الحٌوانً وجود المح من جه

اٌىجريح من الفلجات االربع السفلى  اطغش حدّب   العلٌا تكون فلجات االربعة مثبْ،مكون 
. احلدُ

، مبسز٠ٛني عٌٛنيٌكون 

. سذ ػششح فٍدخمكوناً 

، مبسز٠ٛني ػشض١نيٌكون 

. اثٕزبْ ٚ ثالثْٛ فٍدخمكوناً 

تتكون فلجات صغٌرة و اخرى كبٌرة فً جنٌن : 2علل 

الرمٌح بعد التفلج الثالث ؟          

مستوى التفلج الثالث للٌالً عن خطبسبب ارتفاع  : 2ج علل

 استواء الفلجات .     

ٌرتفع مستوى التفلج الثلث فً التكوٌن الجنٌنً للرمٌح للٌالً عن خط استواء الفلجات ؟  : 3علل  

 اعلى تركٌزالبسبب التوزٌع غٌر المتساوي لحبٌبات المح بٌن لطبً خلٌة البٌضة المخصبة حٌث ٌكون  : 3ج علل

 فً المطب الحٌوانً من المطب الخضري . 
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من فلجات هً عبارة عن كتلة من الفلجات تشبه ثمرة التوت تتكون من تفلج كل فلجة    دور التوتٌة او التوتٌة
 . خالل عملٌة التكوٌن الجنٌنً للرمٌح )منشؤ( المرحلة الست عشرة لجنٌن الرمٌح

 

 بعد تكوٌن التوتٌة تستمر االنمسامات    شرح عملٌة تكوٌن االرٌمة

 فٌها مإدٌة الى تكوٌن االرٌمة المكونة من طبمة واحدة من الخالٌا 

 تحٌط بتجوٌف كبٌر ٌدعى الجوف االرومً . 

 تكون بشكل تركٌب كروي من طبمة واحدة     تركٌب االرٌمة

 .  اجلٛف االسِٟٚمن الخالٌا تحٌط بتجوٌف كبٌر ٌدعى 

 هً تركٌب كروي الشكل ٌتكون من طبمة واحدة     تعرٌف االرٌمة

 من الخالٌا التً تحٌط بتجوٌف كبٌر ٌدعى الجوف االرومً , تنشؤ 

 انمسام خالٌا التوتٌة خالل التكوٌن الجنٌنً فً من استمرار 

 . الحٌوانات

 )منشؤ(من مرحلة التفلج  للثمان خالٌا , ٌبدأ بالظهور  )مولع(ٌتوسط االرٌمة هو تجوٌف كبٌر    الجوف االرومً
 . تدرٌجٌاً بتمدم عملٌة االنمسام , ٌختفً خالل عملٌة تكوٌن المعٌدةكتجوٌف صغٌر ٌتوسع 

  

 المكونة للشكل التً تحدث لالرٌمة .خلوٌة حركات من ال    منشأاو المسؤول عن تكوٌنها 

 تعتبر مرحلة تكوٌن المعٌدة مرحلة تماٌز اولً فً التكوٌن الجنٌنً ؟  : 1علل  

 هً خالٌا طبمة االدٌم الظاهر و  النه تتحدد فٌها ثالث انواع من الخالٌا المتماٌزة عن بعضها البعض :1ج علل

 االدٌم المتوسط و االدٌم الباطن . 

  .  ٔٛع احل١ٛاْ تعتمد آلٌة تكوٌن المعٌدة على

 ٌبدأ تكوٌن المعٌدة عند تسطح خالٌا المطب الخضري لالرٌمة . . 2

 . الداخل بعملٌة االنغمادالى  )خالٌا المطب الخضري(ثم انغمادها . 1

ً و . 3 أستمرار انغماد خالٌا المطب الخضري نحو المطب الحٌوانً فؤن حجم التجوٌف االرومً ٌنمص تدرٌجٌا

 ٌختفً عند تماس خالٌا المطب الخضري مع خالٌا المطب الحٌوانً . 

 .  ثبٌفزحخ االس١ِٚخالخارج ٌحل محلة تجوٌف جدٌد ٌدعى بالجوف المعٌدي او المعً البدائً الذي ٌفتح الى . 4
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 ش٘االد٠ُ اٌظب خارجٌة هًطبمة من طبمتٌن هما :  التً تكون بشكل تركٌب كوبًتتؤلف المعٌدة     تركٌب المعٌدة
ثبٌفزحخ الذي ٌفتح  اجلٛف ادلؼ١ذٞ، تحٌطان بتجوٌف ٌدعى  االد٠ُ ادلزٛسظ اٌجبعٓو داخلٌة هً 

خبال٠ب احلجً و تدعى خالٌاها  اٌشفٗ اٌظٙش٠خبشفاه هً الفتحة االرومٌة و تحاط  االس١ِٚخ
 .  اٌشفزبْ اجلبٔج١زبْو  اٌشفٗ اٌجغ١ٕخ, و  احلجً اٌظٙشٞو التً تكون  اٌظٙشٞ

 تتحول الفتحة االرومٌة الى ثمب صغٌر فً نهاٌة تكوٌن المعٌدة فً الرمٌح ؟  : 2علل   

 لصغر سمن الشفاه المحٌطة بها نتٌجة الندفاع خالٌا هذه الشفاه الى داخل المعٌدة.  : 2ج علل

 فً احد جهات المعٌدة .     موقع الفتحة االرومٌة

 الممابلة لها تمثل النهاٌة االمامٌة للجنٌن .  ةالخلفٌة للحٌوان اما الجه ةالجهٌحدد وجودها    االهمٌة الفتحة االرومٌة

 تكوٌن الحبل الظهري .      الظهرٌة للمعٌدةاهمٌة الشفة 

من هً عبارة عن تركٌب ثنائً الطبمات الخلوٌة التً تحٌط بتجوٌف كبٌر ٌدعى بالجوف المعٌدي تنشؤ    المعٌدة
 .  تحول االرٌمة بفعل الحركات المكونة للشكل خالل عملٌات التكوٌن الجنٌنً للحٌوان

هً عملٌة تسطح وانبعاج خالٌا المطب الخضري لالرٌمة الى الداخل بؤتجاه خالٌا المطب    عملٌة االنغماد
 الحٌوانً خالل عملٌة تكوٌن المعٌدة للتكوٌن الجنٌنً للرمٌح . 

 االختالفات بين االريمظ و المطيدة خالل التكوين الجنيني للرميح

 ادلؼ١ذح االسميخ

 . تتكون من طبمة واحدة من الخالٌا .2

ٌوجد بداخلها تجوٌف ٌدعى بالتجوٌف االرومً و . 1

 ٌكون غٌر مفتوح الى الخارج بفتحة .

 . ال ٌحصل فٌها تماٌز فً خالٌاها . 3

 . تتكون من طبمتٌن من الخالٌا .2

. ٌوجد بداخلها تجوٌف ٌدعى بالجوف المعٌدي الذي 1

 ٌكون مفتوح الى الخارج بالفتحة االرومٌة . 

 ً فً خالٌاها .       . ٌحصل فٌها تماٌز اول3

  

 .  اٌجششحو  االٔجٛة اٌؼظجٟطبمة االدٌم الظاهر  ٌنشؤ منها أ . 

 . االد٠ُ اٌجبعٓو  االد٠ُ ادلزٛسظ و احلجً اٌظٙشٞ ٌنشؤ منها طبمة االدٌم المتوسط الباطنب. 

 احلجً اٌظٙشٞ .. 2    

 . االد٠ُ ادلزٛسظ اجلبٔجٟ و اٌمغغ اجلس١ّخ الذي ٌنشؤ منه  االد٠ُ ادلزٛسظ .1    

 . اٌمٕبح اذلض١ّخ ٚ ِشزمبرٙبالذي ٌنشؤ منه   االد٠ُ اٌجبعٓ. 3    
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 ادلؼٟ اٚ اٌمٕبح و االد٠ُ ادلزٛسظ و احلجً اٌظٙشٞ و اجلٙبص اٌؼظجٟ هً

 .            اذلض١ّخ

 .  بعد استطالة المعٌدة ٌحدث تسطح فً خالٌا المنطمة الظهرٌة لطبمة االدٌم الظاهر بالمرب من الثمب االرومً. 2

 . اٌظف١حخ اٌؼظج١خٌمتد التسطح على طول المنطمة الظهرٌة و ٌصبح بشكل شرٌط ٌدعى . 1

 هذا الشرٌط للٌالً عن مستوى االدٌم الظاهر .ٌنخفض . 3

 نتٌجة لذلن ترتفع حافتا االدٌم الظاهر على جانبً الصفٌحة العصبٌة و تلتحمان فولها .. 4

 ، الذي ٌكون البشرة مستمبالً .  اٌجششٚٞ ثبالد٠ُ اٌظب٘شمحاطاً ندها ٌصبح الجنٌن ع. 5

 .  االخذٚد اٌؼظجٟمكوناً  )منشؤ و مولع االخدود العصبً( بٌةالجزء الوسطً للصفٌحة العصفً نفس الولت ٌنخفض . 6

 .  ثبٌغ١زني اٌؼظج١زني )مولع الطٌتٌن العصبٌتٌن( على جانبً االخدود العصبًتدعى حافتاه . 7

لمناة العصبٌة او االنبوب العصبً الذي ٌحٌط باو ٌتكون بذلن تلتمٌا و تلتحما  الى أن االخرىتتجه كل طٌة نحو . 8

 ( رى٠ٛٓ االٔجٛة اٌؼظجٟ 8 – 2من  نمطة)                    العصبً . الجوف

 (ثبٌؼظ١جخ و ٌدعى الجنٌن خاللهاثبٌزؼظنب التً ٌتكون فٌها االنبوب العصبً  8 – 2) تدعى العملٌة من نمطة 

ٌلٌها الحبل  ، اٌذِبغ١خاحل٠ٛظٍخ الى  )منشؤ الحوٌصلة العصبٌة(االنبوب العصبً ٌتماز جزإه االمامًبعد تكوٌن . 9

 الشوكً اللذان ٌكونان الجهاز العصبً المركزي للرمٌح . 

هً عملٌة تكوٌن االنبوب العصبً خالل عملٌة التكوٌن الجنٌنً للرمٌح و ٌدعى الجنٌن خاللها    التعصبن
 بالعصبٌة . 

عملٌة  لبلهً عبارة عن المرحلة الجنٌنٌة التً ٌتكون فٌها االنبوب العصبً فً جنٌن الرمٌح من     ةٌبالعص
 لتكوٌن الجنٌنً فً الرمٌح .خالل االتعصبن 

هً عبارة عن شرٌط  مسطح من الخالٌا التً تمع على طول المنطمة الظهرٌة لجنٌن الرمٌح     الصفٌحة العصبٌة
تمثل  )منشؤ(لجنٌن الرمٌح  المنطمة الظهرٌة لطبمة االدٌم الظاهرخالٌا من تسطح , تنشؤ  )مولع(

 .   )اهمٌة(احدى مراحل تكوٌن االنبوب العصبً 

ٌة الخلفٌة للجسم و على ٌمتد من ممدمة رأس الرمٌح الى النها صلد غٌر مجوفهو عبارة عن تركٌب    التعرٌف  
الجزء الوسطً من االدٌم  من, ٌنشؤ  )مولع( الظهرٌة و ٌمع اسفل االنبوب العصبً ةطول الجه

  . )االهمٌة( ٌمثل الهٌكل الداخلً فً الرمٌح,  )منشؤ( المتوسط الباطن
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 من طبمة االدٌم المتوسط الباطن .  ًالوسطالجزء ٌنشؤ الحبل الظهري من . 2

 تشكل هذه الخالٌا اخدوداً ٌدعى اخدود الحبل الظهري . . 1

الذي ٌكون بشكل تركٌب صلد  لض١ت احلجً اٌظٙشٞبعضهما مكوناً من ٌنغلك االخدود تدرٌجٌاً بؤلتراب جانبٌة . 3

 غٌر مجوف .                

ٌنفصل لضٌب الحبل الظهري عن طبمة االدٌم المتوسط الباطن و ٌتحول الى الحبل الظهري و الذي ٌساهم فً . 4

 طولة .  استطالة الجنٌن من خالل الزٌادة فً

 االختالفات بين االنبوب الطصبي و الحبل الظهري

 احلجً اٌظٙشٞ االٔجٛة اٌؼظجٟ

 . تركٌب مجوف ٌحتوي بداخلة على لناة 2

 الوسطً من طبمة االدٌم الظاهر  . ٌنشؤ من الجزء1

 للرمٌح . . ٌتماٌز ٌكون الجهاز العصب3ً

 . تركٌب صلد غٌر مجوف . 2

 طبمة االدٌم المتوسط الباطن. . ٌنشؤ من الجزء الوسطً من1

 . ٌمثل الهٌكل الداخلً للرمٌح . 3

 

  ج

 الجانبٌة الظهرٌة لطبمة االدٌم المتوسط الباطن .  ةمن الجه    منشأ االدٌم المتوسط

 عملٌات تكوٌن االدٌم المتوسط 

 الجانبٌة الظهرٌة لطبمة االدٌم المتوسط الباطن. ةٌنشؤ االدٌم المتوسط من الجه. 2

 بشكل انبعاجٌن او اخدودٌن ٌمتدان نحو الخارج و ٌكون تجوٌفهما متصالً مع تجوٌف المعً البدائً ٌكون . 1

وحدات اصغر تكون بشكل سلسلة من جٌوب المعً  ٌنشؤ على طول كل اخدود حواجز مستعرضة تمسمه الى ثم. 3

 . االولً

 .  او١بط االد٠ُ ادلزٛسظثم تنفصل هذه الجٌوب عن تجوٌف المعً البدائً لتكون . 4

و جزء سفلً ٌمثل  اٌجذ٠ٕخالى جزء علوي تمثل على جانبً الحبل الظهري االدٌم المتوسط  ساكٌاتماٌز تتنمو و 

  . االد٠ُ ادلزٛسظ اجلبٔجٟ

  
 )اهمٌة البدٌنة(.  اٌمغؼخ اٌظٍجخو  اٌمغؼخ اٌؼض١ٍخو  اٌمغؼخ االد١ِختتماٌز البدٌنة الى ثالث لطع هً 

 (اهمٌة المطعة االدمٌة) . ة نسٌج تحت البشرة او نسٌج االدمتكون    اٌمغؼخ االد١ِخأ . 

@A_M_Z_F رحلة التفوق في السادس



 

  االستاذ رائد العبادي                                                  الفصل الرابع

   223 
 

 (اهمٌته المطعة العضلٌة)تكون عضالت الجسم الهٌكلٌة .     اٌمغؼخ اٌؼض١ٍخة. 

 (اهمٌة المطعة الصلبة) . تكون الغالف المحٌط بالحبل الظهري    اٌمغؼخ اٌظٍجخج. 

 )اهمٌة االدٌم الجانبً( . احلشٛٞ ادلزٛسظ االد٠ُ و اجلذاسٞ ادلزٛسظ االد٠ُطبمتٌن هما االدٌم المتوسط الجانبً الى ٌتماٌز 

 . )مولع(مع تحت االدٌم الظاهرٌ   أ . االد٠ُ ادلزٛسظ اجلذاسٞ 

  . )مولع(تكون مجاورة لطبمة االدٌم الباطن    ة. االد٠ُ ادلزٛسظ احلشٛٞ

ٌظهر بٌن طبمتً االدٌم المتوسط الجانبً )الجداري و الحشوي( تجوٌف ، ثم ٌلتمً الجزء السفلً من كٌس االدٌم  
المتوسط االٌمن مع مثٌلة االٌسر عند الخط الوسطً البطنً للجنٌن ، وعندها ٌلتمً تجوٌفهما اٌضاً فٌتكون جوف 

 واحد لجسم الجنٌن هو الجوف العام .  

ٌمثل طبمة  المتوسط فؤن الجزء المتبمً من طبمة االدٌم المتوسط الباطنبعد انفصال الحبل الظهري و االدٌم . 2

 تمثل عملٌة تكوٌن االدٌم الباطن( 2رلم  نمطة) االدٌم الباطن.

 .  تنمو حافتا االدٌم المتوسط الباطن من الجانبٌن بؤتجاه الخط الوسطً الظهري. 1

 تماته فً الرمٌح .ثم ٌلتمٌان عند الخط الوسطً و عندها ٌتكون المعً و مش. 3

 بتمدم التكوٌن الجنٌنً تتكون فتحتً الفم و المخرج . . 4

 273 – 272اٌزشٛ٘بد اخلٍم١خ يف االٔسبْ : ص 
  تركٌبٌة ناتجة من تكوٌن غٌر طبٌعً العضاء او اجهزة الجنٌن الجسمٌة .العٌوب ال تمثلهً   التعرٌف 

 . ػٛاًِ ث١ئ١خو  ػٛاًِ ٚساث١خهً حدوث التشوهات الخلمٌة  عن العوامل المسإولة

ذي و ال  )اعطً مثاالً( مثل التشوه المسبب لمتالزمة داونتشمل شواذ الكروموسومات الجسمٌة ،      . ػٛاًِ ٚساث١خ2

)اعراض او ممٌزات  ٌظهر تشوه فً مالمح الوجهة و حدوث تخلف عملً و تشوهات فً الملب

 . متالزمة داون(االصابة 

 .  رأثري اٌؼمبلريو  رأثري االشؼبعتشمل التً تسبب حدوث التشوهات الخلمٌة      اٚ خبسخ١خ. ػٛاًِ ث١ئ١خ 1

  )اعطً مثاالً( اٌؼمُ اجلضئٟ اٚ اٌىٍٟ،  رشٛ٘بد اجلٙبص اٌؼظجٟ الذي ٌسبب تشوهات عدٌدة منها   رأثري االشؼبعأ .  

 . ػّش اٌشخضو   صِٓ اٌزؼشعو  خشػخ االشؼبع الشعاع فً التسبب بالتشوهات علىٌعتمد تؤثٌر ا    
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او  اٌٍثخ أشمبق و  اجلٙبص اٌؼضٍٟ و رشٛ٘بد اجلٙبص اٌؼظجٟتسبب العمالٌر تشوهات منها     ة. رأثري اٌؼمبلري 

 )اعطً مثاالً(.  و غٌرها احلٕه ادلشمٛق

  ال ٌجوز تناول االم الحامل الدواء بدون استشارة طبٌة ؟  :1علل    

 العدٌد من التشوهات الخلمٌة مثل تشوهات الجهاز العصبً و العضلً و انشماق اللثة .النها تسبب  : 1ج علل

 تعتبر فترة االسابٌع االولى من الحمل فترة حرجة فً التكوٌن الجنٌنً لالنسان ؟: 2علل   

 الى ما ٌسبب ذلن . هب بالتشوهات الخلمٌة فً حال تعرضالنه ٌمكن ان ٌصا :2ج علل

 االسابٌع االولى من الحمل فترة حرجة فً التكوٌن الجنٌنً فً االنسان؟تعد فترة  : س      

ن الجنٌن مرتبطاً الى ما ٌسبب ذلن , حٌث ٌكو هب بالتشوهات الخلمٌة فً حال تعرضالنه ٌمكن ان ٌصا ج :       
م هو داخل الرحم بواسطة المشٌمة التً تعمل على اٌصال الغذاء و االوكسجٌن و المواد االخرى باأل

ان ما تناوله االم و ما ٌصٌبها من التهابات او مراض لد ٌصل الى الجنٌن من هذا من االم الى الجنٌن 
 مما لد ٌسبب االذى للجنٌن اذا لم تنتبه االم لذلن .الطرٌك  

 ٌإدي الى انخفاض االوكسجٌن . ب.  النه ٌإثر على وزن الطفل .            أ .     

بٌئة غٌر صحٌة  للجنٌن ، ٌسبب التهاب  ةارتفاع نسبة اول اوكسٌد الكاربون فً دم االم و الجنٌن .و جعل.  ج    
 المجاري التنفسٌة و الربو و غٌرها لالطفال بعد الوالدة .

 . )ج علل(الن كثرته تسبب االذى للجنٌن ,  )علل(  

 التشوهات الجسمٌة خصوصاً فً الوجه .ب.              ٌسبب للجنٌن الخلل العصبً .      أ . 

 ٌسبب متالزمة الكحول الجنٌنً التً تظهر فً المجتمعات االوربٌة .  د.        حدوث اضطرابات فً السلون .ج. 

 .  )ج علل( ٌسبب تشوهات خطرة على حٌاه الجنٌن , )علل( 

 . ػذَ اٌزؼشع اىل ثشاص اٌمغظ وعٟٙ اٌٍحُ خ١ذا  من خالل   ٌتم الولاٌة من هذا داء المموسات   

 .  )ج علل(الن ٌملل من تشوهات االنبوب العصبً  , )علل( 

  كافة االمراض كالسكري و ارتفاع ضغط الدم والصرع تحت اشراف طبً دلٌك كما ٌجب على االم الحامل عالج
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 طرق تشخٌص او الكشف عن التشوهات الجنٌنٌة 

   بؤستخدام الفحص بالموجات فوق صوتٌة .. 2

 فحص دم االم للتحري من مستوٌات بروتٌنات معٌنة لها عاللة بؤحداث تشوهات .. 1

 .بؤخذ عٌنة من سائل السلً المحٌط بالجنٌن ام من المشٌمة كد من الكروموسومات ؤفحص الخالٌا الجنٌنٌة للت. 3

 اهمٌة تشخٌص التشوهات الجنٌنٌة 

 عالج الجنٌن فً حالة عدم اكتمال نضوج الرئة و مساعدتها على المٌام بوظٌفتها . 

 عالج التشوهات الخلقٌة 

 اجراء تداخل جراحً للجنٌن و هو فً رحم االم . 1     اص لبل فترة محددة من الوالدة . اعطاء االم عمار خ. 2

 273: ص  رؼذد ادلٛا١ٌذ ٚ رى٠ٛٓ اٌزٛائُ
هً ظاهرة أمتالن بعض الثدٌٌات الحمٌمٌة تكٌفات تركٌبٌة تإهلها للحمل بؤكثر من جنٌن    تعدد الموالٌد أو االجنة

 فً كل حمل .

 جنٌن واحد .هً ظاهرة حمل أنثى االنسان بؤكثر من    التوائم 

 275 – 274: ص أٛاع اٌزٛائُ

 .  اٌزٛائُ ادلزؼذدحو  اٌزٛائُ ادلزّبثٍخو  اٌزٛائُ االخ٠ٛخهنان ثالث انواع من التوائم فً االنسان هً 

. اٌزٛائُ االخ٠ٛخ  2
هً التوائم الناتجة من بٌضتٌن منفصلتٌن تنطلمان من المبٌض فً نفس الولت و تخصب كل واحدة       تعرٌف 

 بحٌوان منوي واحد .
                          تكون التوائم االخوٌة غٌر متشابه، و الجنس اما متشابه او مختلف .      االجناس و الشكل

 والدة توائم االخوٌة فً االنسان ؟  : 1علل   

 بسبب انطالق بٌضتٌن من المبٌض فً نفس الولت واخصاب كل منهما بحٌوان منوي واحد .  : 1ج علل

 ِزغبثمخاٚ ائُ ادلزّبثٍخ . اٌز1ٛ
تواصل كل خلٌة نموها و تكوٌن  هً التوائم التً تتكون من بٌضة مخصبة واحدة بحٌوان منوي واحد     تعرٌف

  جنٌن كامل .

  )تكون اما ذكور او أناث(تتشابه التوائم المتطابمة بدرجة كبٌرة فً الشكل و الجنس     االجناس و الشكل
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 والدة التوائم المتماثلة فً االنسان ؟  : 2علل    

النها تتكون من بٌضة مخصبة واحدة بحٌوان منوي واحد ، وهذه البٌضة المخصبة تنمسم الى خلٌتٌن  : 2ج علل

 وتواصل كل خلٌة نموها و تكوٌن جنٌن كامل . 

 )سبب الوالدة(غٌر تام ٌكون انفصال البٌضة المخصبةالتوائم متطابمة التً تتكون عندما  هً

 فٌإدي ظهور توائم ملتحمة من منطمة المحف او الصدر او العجز . 

فٌكون احدها صغٌر و متطفل على  )سبب الوالدة( توائم ملتحمة غٌر متساوٌة فً الحجمهً  

 االخر .

. اٌزٛائُ ادلزؼذدح3
تحدث عندما تكون هً ظاهرة نادرة الحدوث فً االنسان حٌث تلد النساء ثالث او اربعة صغار و    تعرٌف 

النساء خاضعة لمعالجة طبٌة بالهرمونات لتنشٌط المبٌض او اللواتً ٌخضعن لبرنامج طفل االنابٌب 
 .  )السبب او من المسإول( تنمو كل بٌضة مخصبة مكونة جنٌن كاملحٌث 

تكون التوائم المتعددة غٌر متشابه فً الشكل ومتشابه او مختلفة فً الجنس .   االجناس و الشكل

 والدة توائم متعددة فً االنسان ؟  : 3علل   

بسبب اخصاب و نمو اكثر من بٌضة واحدة فً رحم االم .  : 3ج علل

 االختالفات بين التوائم االخويظ و المتماثلظ و المتطددة

اٌزٛائُ ادلزؼذدح اٌزٛائُ ادلزّبثٍخ اٌزٛائُ االخ٠ٛخ

. تتكون من بٌضتٌن منفصلتٌن .2

. اكثر شٌوعاً من التوائم المتعددة . 1

. تكون التوائم غٌر متشابه ف3ً

الشكل و متشابه او مختلفة فً
 الجنس .

 واحدة . تتكون من بٌضة2

 . اكثر شٌوعاً من التوائم المتعددة 1

. تكون التوائم متشابه بدرجة كبٌرة 3

 فً الشكل و الجنس . 

. تتكون من ثالث او اربع بٌضات 2

. حالة نادرة الحدوث فً االنسان 1

. تكون التوائم غٌر متشابه ف3ً

الشكل و متشابه او متخلفة فً
 الجنس . 

276ص ادلجبػذح ثني اٌٛالداد : 

بٌن كل عملٌة حمل و والدة و اخرى بغٌة اعطاء فرصة سٕزني  هً عملٌة ترن فترة ال تمل عن    التعرٌف

للجسم لكً ٌتعافى من اثار الحمل و الوالدة و استجماع الموة و الطالة لبل الحمل مرة اخرى و منح 
 الطفل رعاٌة عملٌة و جسمٌة كاملة و المحافظة على صحة االم .
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 اعطاء فرصة للجسم لكً ٌتعافى من اثار الحمل و الوالدة و استجماع الموة و الطالة لبل الحمل مرة اخرى . . 2

 منح الطفل فرصة رعاٌة جسمٌة و عملٌة كاملة . . 3                 المحافظة على صحة االم .. 1

 وغرام  .ٌلك 2.5 عنتمل اوزانهم عند الوالدة . 1                      .     ٌكون االطفال غٌر مكتملٌن  .  2

 ربما ٌكونون حاملٌن عٌوب خلمٌة . .  3

 278 – 276اخلال٠ب اجلزػ١خ : ص 
هً خالٌا غٌر متخصصة تمتلن المدرة على االنمسام و التجدد و انتاج خالٌا متخصصة جدٌدة تستطٌع    لتعرٌفا

  . (ة)اهمٌاصالح و تعوٌض خالٌا الجسم التالفة 

 من المراحل المبكرة من التكوٌن الجنٌنً . . 2   او تواجدها او موقعهامصادرها 

 . نخاع العظم. 3                 دم الحبل السري و المشٌمة  .   . 1                                        

  اخلال٠ب اجلزػ١خ ٌٍحجً اٌسشٞ و اجلزػ١خ اٌجبٌغخاخلال٠ب و  اخلال٠ب اجلزػ١خ اجل١ٕ١ٕخالخالٌا الجذعٌة ثالث انواع هً 

  
من هً نوع اساسً من الخالٌا الجذعٌة التً  تمتلن لابلٌة انمسامٌة غٌر محددة ٌمكن الحصول علٌها     تعرٌف 

التخصص النواع من الخالٌا الصالح و  تكون ذات لدرة عالٌة على ,  مولع() المراحل الجنٌنٌة المبكرة
  . )اهمٌة( استبدال الخالٌا  التالفة عند زراعتها فً العضو المصاب

 تعد الخالٌا الجذعٌة الجنٌنٌة مصدراً مهماً للعدٌد من االنجازات الطبٌة ؟  :1علل    

 بسبب لابلٌتها االنمسامٌة غٌر المحدودة ، و لدرتها العالٌة على التخصص النواع من الخالٌا .  : 1ج علل

 الخالٌا الجذعٌة الجنٌنٌة لها اهمٌة طبٌة ؟  : 2علل   

بسبب لدرتها على التخصص النواع من الخالٌا و اصالح و استبدال الخالٌا التالفة عند زراعتها فً  : 2ج علل

 العضو المصاب . 

مسإولة  , تكون )مولع( العظم نخاع فً كما البالغ االنسان جسم فًهً احدى انواع الخالٌا الجذعٌة توجد    التعرٌف
  .  )اهمٌة( استبدال و تعوٌض الخالٌا المتضررة و المٌتة فً الجسم عن

                                  ٌمل عددها مع تمدم العمر .   ب.             . مما ٌإدي الى صعوبة عزلها. وجودها بكمٌة للٌلة فً الجسم أ . 

 نفس المدرة على االنمسام و التخصص كما فً الجنٌنٌة لٌس لها د.                        لد تكون غٌر سلٌمة . .  ج
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               ؟صعوبة عزل الخالٌا الجذعٌة البالغة  علل :   

 الجسم . فً للٌلة بكمٌة وجودهابسبب  ج علل :

 توجد فً دم الحبل السريهً احدى انواع الخالٌا الجذعٌة التً تصنف ضمن الخالٌا الجذعٌة البالغة     التعرٌف
 . (اهمٌة) الجسم فً المٌتة و المتضررة الخالٌا تعوٌض و استبدال عن مسإولة تكون,  )مولع(

 تصنف خالٌا الحبل السري الجذعٌة كنوع من خالٌا الجذعٌة البالغة ؟  :3علل     

 ٌد فًالنها تتشابه معها فً التركٌب و الوظٌفة اضافة الى لابلٌتها على مماومه ظروف التجم : 3ج علل

 ( و لسنٌن عدٌدة .  Co 196ٌتروجٌن السائل ) الن

 استخدامات الخالٌا الجذعٌة 

 ض المستعصٌة و العٌوب الخلمٌة ، الناجمة من خلل فً انمسام و تخصص الخالٌا . تحدٌد سبب حدوث االمرا. 2

 استخدامها فً التغلب على الرفض المناعً فً عملٌة زراعة االعضاء . . 1

 استخدامها فً هندسة الجٌنات الوراثٌة ، لفهم و عالج العدٌد من االمراض و االمراض الوراثٌة .. 3

 المتعلمة بالعمالٌر لمعرفة اثارها .استخدمها فً التجارب . 4

 استخدامها فً العالج الخلوي لكثٌر من االمراض كالزهاٌمر و الباركنسون و التهاب المفاصل و الحروق . . 5

هً تمنٌة التحكم التام و الدلٌك بجزٌئات بحجم النانومٌتر النتاج مواد معٌنة من خالل التحكم فً    تقنٌة النانو
 .  )اهمٌة(لبعض االمراض  الخلوي العالج فً الجذعٌة الخالٌا مع تستخدم تفاعل الجزٌئات

 االختالفات بين الخاليا الجذعيظ الجنينيظ و البالعظ

 اخلال٠ب اجلزػ١خ اٌجبٌغخ اخلال٠ب اجلزػ١خ اجل١ٕ١ٕخ

 . مصدرها من المراحل الجنٌنٌة المبكرة 2

. وظٌفتها اصالح و استبدال الخالٌا التالفة عند 1

 زراعتها فً العضو المصاب اي ذات اهمٌة طبٌة .

 اكبر فً الجسم  و سهولة عزلها . . توجد بكمٌات3

 . ال ٌمل عددها مع تمدم العمر . 4

 . تكون سلٌمة .5

. لها لابلٌة انمسامٌة غٌر محددة و لدرة عالٌة على 6

 التخصص النواع الخالٌا . 

 . توجد مع الخالٌا المتخصصة الجسم . 2

ٌفتها استبدال و تعوٌض الخالٌا المتضررة او ظ. و1

 المٌتة فً الجسم .

 عزلها صعوبة  ٌسبب. توجد بكمٌات للٌلة فً الجسم 3

 . ٌمل عددها مع تمدم العمر .4

 . لد ال تكون سلٌمة . 5

. لٌس لها نفس لدرة الخالٌا الجذعٌة فً االنمسام 6

 التخصص . 
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  279 – 278االسزٕسبخ يف احل١ٛاْ : ص 
 ٌعد االستنساخ احد طرق التكاثر الالجنسً فً الحٌوان ؟  : 1علل   

عملٌة  دوثدون ح ٌحصلكما الن الفرد الناتج شبٌه بصفات االب الذي اخذت منه نواة الخلٌة الجسدٌة  : 1ج علل

 .خصاب الا

 لعملٌة االستنساخ اهمٌة التصادٌة ؟  : 2علل   

 النه ٌمكن من خاللها انتاج افراد من خالٌا جسدٌة لكائنات ذات صفات التصادٌة مرغوبة . :  2ج علل

خال٠ب خسذ٠خ ِأخٛرح ِٓ ٔؼدخ من  دٌٍٟٚ ان استطاع استنساخ نعجة اسمها ا٠بْ ٚدلٛداعلن العالم 1997 فً العام 
 .ثبٌغخ 

 خطوات عملٌة االستنساخ 

و لد تم ، وضعت فً الخالٌا فً وسط زرعً  سذ سٕٛادلنعجة بالغة بعمر اٌغذد اٌٍج١ٕخ   تم اخذ خالٌا من .2

 الخالٌا بصورة مستمرة .تحضٌر الوسط بصٌغة تحفظ 

 تم اخذ بوٌضات من نعجة اخرى و ازٌلت انوٌتها . . 1

ً و  .3 حصلت عملٌة دمج للخلٌة المعطٌة مع الخلٌة المفرغة من نواتها ، و تم ذلن بوساطة وضع الخلٌتٌن معا

تعرٌضهما لنبضة كهربائٌة ادت الى ادماجهما ، كما ادت نبضة اخرى الى تنشٌط البٌضة لبدء عملٌة التكوٌن 
 الجنٌنً . 

 تم نمل االجنة الناتجة الى رحم نعجة اخرى . . 4

ً النعجة التً اخذت من رانمضاء فترة الحمل )مداها خمس اشه بعد. 5 ( ولدت النعجة دوللً و هً تشبه تماما

 ضرعها الخلٌة الجسدٌة . 

اكد ان نوى خالٌا النعجة دوللً مشتمة او ناتجة من نفس  DNA تحلٌل الحامض النووي منموص االوكسجٌن . 6

 .  ن النعجة دوللً و النعجة التً اخذت منها خلٌة()من المسؤول عن التشابه بٌ نواة الخلٌة المعطٌة

 282 – 280رمبٔبد يف ػالج اٌؼمُ : ص 

 سباب مجهولة ٌتم أل واحد الزوجٌن او كالهما فً  هو احدى المشاكل الواسعة االنتشار فً العالم لد ٌحدث   العقم 
 . و عن طرٌك استخدام تمنات اخرى عالجها عن طرٌك العالج الهرمونً او العالج الجراحً 

 .  جت١ّذ احل١ٛأبد ادل٠ٕٛخو  جت١ّذ اٌج٠ٛضبدو  جت١ّذ االخٕخو  االخظبة اٌظٕبػٟتمانات عالج العمم او طرق 

  
ركٌزها فً نمل الحٌوانات المنوٌة بعد تنمٌتها و ت ٌتم فٌها احدى تمانات المستخدمة فً عالج العمم هً   تعرٌفال

 .اخصابها و المختبر الى البوٌضات 
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 استخدام االخصاب الصناعً  اسباباو حاالت 

 وجود اسباب تتعلك فً عملٌة التبوٌض او لناتً البٌض او بطانة الرحم فً االنثى .أ .  

خلالً فً عملٌة وجود اسباب تتعلك بالجهاز التناسلً الذكري تإدي الى للة نسبة الحٌوانات المنوٌة مما ٌحدث ب. 

 .  اٌزذخنيو  رٕبٚي اٌىحٛيمن اسباب للة انتاج و حٌوٌة الحٌوانات المنوٌة هً اخصاب البوٌضة . 

 وجود خلل هرمونً ٌإثر فً عملٌة انتاج البٌوض و الحٌوانات المنوٌة . ج. 

اسباب مكتسبة نتٌجة التعرض الى حوادث معٌنة او اجراء جراحات معٌنة او استعمال بعض العمالٌر او د. 
 االشعاع .

 . سُاالخظبة اٌظٕبػٟ خبسج اجلو  االخظبة اٌظٕبػٟ داخً اجلسُهنان نوعٌن من االخصاب الصناعً هما 

هً احدى طرق االخصاب الصناعً لعالج حاالت العمم تتم بحمن السائل المنوي للزوج فً داخل   تعرٌف ال 
 رحم الزوجة بوساطة انبوب خاص .

 بحمن السائل المنوي للزوج فً داخل رحم الزوجة بواسطة انبوب خاص .    شرح العملٌة او كٌف ٌتم

 . اعطاء االدوٌة المنشطة للمبٌض.  1                    اجراءه فً ولت التبوٌض للمرأة.          . 2    

هً الطرٌمة االكثر انتشاراً فً العالم بالنسبة لعالج حاالت العمم و ٌتم بؤخصاب البٌضة بالحٌوان   تعرٌف ال
 المنوي فً انبوب اختبار . 

 كٌف تتم العملٌة

 اعطاء الزوجة الهرمونات المنشطة للمبٌض . . 2

 خٙبص ِٕظبساو  خٙبص ادلٛخبد فٛق اٌظٛر١خسحب البوٌضات من المبٌض بوساطة  االخصاب بعد ثم تتم عملٌة. 1
 . اٌجغٓ

 توضع البوٌضات فً وسط غذائً خاص بها .. 3

 . و درجة حرارة تماثل درجة حرارة االم  بعدها تضاف الحٌوانات المنوٌة النشطة لحدوث االخصاب. 4

و تكون فً مراحل التفلج االولى الى رحم االم عن  , )ج علل( حدوث الحمللضمان ,  )علل( اجنة ثالس تنملثم . 5

 طرٌك انبوب خاص لتنغرس فً جدار الرحم مع اعطاء العمٌر المساعدة على تثبٌت االجنة فً الرحم . 

 تكون طرٌمة طفل االنابٌب اكثر نجاحاً من بالً طرق االخصاب ؟  :  علل   

 النه ٌتم اختٌار افضل االجنة لنملها الى االم و وضع اكثر من جنٌن واحد الى داخل الرحم .  :  ج علل
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 نوعٌة الحٌوانات المنوٌة و البوٌضة و سالمتها . . 2

 .   )ج علل(للتخصٌب  الن البوٌضات االكبر عمراً الل لابلٌة ,  )علل( كبر عمر المرأة. 1

 فحص الحٌوانات المنوٌة.ج .                 فحص لناتً فالوب والرحم .   . 1             فحص الدم . .2

 االختالفات بين االخصاب الصناعي داخل و خارج الجدم

 االخظبة اٌظٕبػٟ خبسج اجلسُ االخظبة اٌظٕبػٟ داخً اجلسُ

. ٌتم بحمن الحٌوانات المنوٌة للزوج داخل رحم 2

 الزوجة . 

 . الل انتشاراً و نجاحاً . 1

. ٌتم بؤخصاب البوٌضة بالحٌوان المنوي فً انبوبة 2

 اختبار.

 . اكثر انتشاراً و نجاحاً . 1

 

ٌتم استخدامها فً مراكز االخصاب الخارجً حٌث ٌتم تجمٌد االجنة    استخدام هذه التقانة  او اسباب حاالت
 الفائضة عن الحاجة بعد اختٌار االجنة المناسبة و نملها الى رحم االم .

 .   C0 170-   ١رتٚخني اٌسبئًإٌفً  االجنة الفائضة عن الحاجةتتم هذه التمانة بتجمٌد     كٌف تتم العملٌة

 استخدام تمانة تجمٌد االجنة فً مراكز طفل االنابٌب ؟  :  علل   

ذلن لغرض استعمالها مستمبالً اذا رغب االبوان لحمل اخر ، حٌث ان برنامج اطفال االنابٌب مكلف  :  ج علل
 التصادٌاً و ٌحتاج استعداد نفسً و صحً . 

بؤستخدام  اجزاء من المبٌض ٌحتوي على بوٌضات غٌر ناضجةتتم عن طرٌك تجمٌد    كٌف تتم العملٌة 

 .و ذلن فً مراكز علمٌة خاصة   170Co-إٌرتٚخني اٌسبئً   

  تكون نسبة نجاح تمانة تجمٌد البوٌضة الل نجاحاً من تجمٌد االجنة ؟ :  علل    

 بسبب ان التجمٌد لد ٌإثر على كروموسومات البوٌضة .   :  ج علل

مساعدة المرأة على االحتفاظ بخصوبتها خاصة اللواتً تعرضن الى     استخدام هذه التقنٌة او اسباب حاالت
 لالشعاعات او العالجات الكٌمٌائٌة او امراض معٌنة . 
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و ٌتم حفظها فً  C0 170- ا١ٌٕرتٚخني اٌسبئً تجمٌد الحٌوانات المنوٌة فً  تتم من خالل    كٌف تتم العملٌة

انابٌب بالستٌكٌة صغٌرة او فً الراص خاصة الستخدامها عند الحاجة حٌث تدفؤ بالتدرٌج و 
  تعود الى درجة حرارة الطبٌعٌة .

عالج الرجال الذٌن ٌعانون من امراض السرطان وٌحتاجون الى عالج كٌمٌاويأ . 

مراض الخصٌة و المعرضون الستئصالها .ؤعالج الرجال المصابون بب. 

الرجال المعرضون الى تنالص الحٌوانات المنوٌة.ج. 
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 " اى٘ساصخ ػيٌ" 

  387 ص:  ربسخيٞخ ّجزح ٗ ٍقذٍخ
 من لمجموعة او حً لكائن الموروثة التغاٌرات بدراسة ٌهتم الذي الحٌاة علم من الفرع ذلن هو    الوراثة علم

 .  التغاٌرات تلن عن المسؤولة الموروثات تعبٌر كٌفٌة كذلن و الكائنات

  اثةالور علم بدراستها ٌهتم التً المجاالت ماهً

 .  اخر الى جٌل من الوراثٌة الصفات انتمال كٌفٌة. 3

 .  المختلفة تطبٌماتها و علٌها تطرأ التً التغٌرات و الوراثٌة للمادة الجزٌئً التركٌب معرفة. 2

 .  الجزٌئً و المظهري المستوى على الوراثً التعبٌر عملٌة حدوث كٌفٌة معرفة. 1

 .  اى٘ساصخ ػيٌ مصطلح كاطل من اول ثٞزغُ٘ االنكلٌزي العالم

  اى٘ساصخ ػيٌ رقذً ػيٚ عبػذد اىزٜ اى٘ساصٞخ اىذساعبد إٌ ػِ سلزظشح ّجزح
  . الزراعً المجال فً خاصة و المفٌدة نواعلأل الوراثً التغاٌر انتخاب بداٌة تم. 3

 .  ثبجلْظ ادلشاثـخ غري بالصفات الوراثة تحكم انظمة ٍْذه وضع. 2

 . "  اىْجبرٞخ اذلغبئِ ثؼغ ح٘ه احببس " ممالة فً غٌر المرتبطة بالجنس الصفات اثةور حول ابحاثه ٍْذه نشر

 . و التً لم تدرن من لبل مندل  الوراثٌة للصفات حاملة بأنها افترض التً و الكروموسومات رؤٌة. 1

توج  الذي و االٗمغغني ٍْق٘ص اىشاٝج٘صٛ اىْ٘ٗٛ احلبٍغ جزيء تركٌب مشٝل ٗ ٗاؿغِ العالمان وصف. 4

 .  اى٘ساصٞخ اىشفشح وحب

 دواء او عمار اكتشاف بغٌة مختلفة نواعأل DNA ال لتهجٌن االحٌائٌة التمنٌات مجال نحو الوراثة علماء توجه. 5

التً ترجع لموروث  النادرة التشوهات اغلب اكتشاف تم الولت نفس فً و,  مناسبة بكمٌات و كبٌرة فعالٌة ذو
 .  الوراثٌة الهندسة خالل من المعالجات من جدٌدة انواع ابتكار ىال اضافة تشخٌصها طرق ومفرد 

 .  التطبٌمٌة المجاالت فً DNA ال استخدام. 6

 . و البالزمٌدات  كالرواشح النوالل بعض بوساطة اخر الى كائن من النمل على لابلٌته.  أ

 . له  المستلمة الخلٌة وظائف تحوٌر على لابلٌته. ب

ً خارجها  الخلٌة داخل التضاعف على لابلٌته. ج  التضاعفً التفاعل تمنٌة بأستخدام و طبٌعٌة بصورةو اٌضا
 .وساطة انزٌم المتعدد البولٌمٌر  DNA ـال لشرٌط

 .  االنسان كروموسومات لموروثات النتروجٌنٌة عدالموا ازواج تسلسل عن كاملة بصورة النماب كشف. 7

 .  ثبجلًْٞ٘ االحادٌة الحالة فً المسماة و ٍيٞبس  3.3االنسان كروموسومات فً النتروجٌنٌة المواعد عدد ٌتجاوز
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 الذي الوراثً التماٌز عن الكشف و الخالٌا لفتمخ فً الموروث تعبٌر كٌفٌة حول الجٌنٌة االبحاث تركز. 8

 .  الشخصٌة بناء فً ٌتدخل

 393 – 389 ص:  ٍْذه قجو ٍب اى٘ساصخ

 ما هو دور او مساهمات حضارة وادي الرافدٌن فً مجال علم الوراثة 

  . الخٌول و الماشٌة و المحاصٌل من محسنة انواع على الحصول االهتمام فً مجال. 3

 سالالت بٌن التزاوج و النخٌل تلمٌح خالل من اصٌلالمح تحسٌن و لوراثةا فً الجنسً التكاثر اهمٌة ادران. 2

 . الماشٌة

 .  االّزبط ٗفشح ٗ عٞذح ثْ٘ػٞخ رزغٌ احلْـخ ٍِ ٍْزخجخ اّ٘اع ػيٚ اىؼض٘س مثل الوراثة علم تطبٌمات بعض نشأة 

 فً مجال علم الوراثة الٌونانٌةاهمات حضارة ما هو دور او مس

 و اىؼني يف احل٘ه مثل معٌنة ثششٝخ طفبد رنشاس الى  قشاؽ اث٘ اشار حٌث,  االلارب بٌن التشابه توضٌح. 3

 . العائالت فً اىشأط رٗ اىؼالٍخ اىجٞؼبء

  .فً عوائل معٌنة  العمى انواع بعض و الصرع مثل معٌنة امراض انتشار الى اشاروا. 2

 .  داون كمتالزمة البشرٌة المتالزمات بعض على التعرف. 1

 .  بالمناعة الجسم تمد التً الطبٌعٌة البنٌة بفكرة كثٌراً  اهتموا. 4

 . اىْغت عغالد مجغ خالل من االّغبُ ٗساصخ إَٞخ على الضوء سلطوا الذٌن من ٍ٘ثشر٘ٝظ العالم ٌعتبر 

الوراثة علم مجال فً االوربٌون هماتمسا او دور هو ما  

 االجٌال فً حدوثها بأحتمال التنبأ و تحلٌلها و البرص صفة فٌها ٌحدث العوائل لبعض النسب سجالت جمع. 3

 .  المادمة

 .  المطط فً الشعر و العٌون لون و,  العٌون كلون االنسان فً الوراثٌة الصفات بعض انتمال حاالت تطبٌك. 2

 393 ص:  ىٞخادلْذ اى٘ساصخ
 . اى٘ساصخ  ىؼيٌ االعبعٞخ ادلجبدٙء اكتشاف فً نجح من اول ٍْذه ٕٝ٘بُ مشٝن٘س ٌعتبر
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  ؟ سنة  34 لمدة الكتمان طً مندل بحوث نتائج بمٌت : علل   

 .  العضوي التطور فً دارون بنظرٌة عصرة علماء النشغال : علل ج

. رششٍبك اىَْغبٗٛ و مّ٘ض االدلبّٜ و فشٝض دٛ اذل٘ىْذٛ العلماء لبل من مندل ابحاث اكتشاف اعٌد

392 ص:  اى٘ساصخ جتبسة يف ادلغزخذٍخ االحٞبء خظبئض ثؼغ

الوراثٌة الدراسات اجراء لغرض المستخدمة الكائنات فً مراعاتها او الخصائص الواجب االعتبارات

.      النسل من كبٌرة اعداد انتاجه. 2                           .        حٌاته دورة لصر. 3

.   الكائن ذلن فً التزاوج او بالتلمٌح التحكم امكانٌة. 4                          .    ادامته و تربٌته سهولة. 1

 .  مناسبة غٌر بٌئٌة لظروف تعرضه عند وراثٌة طفرات و تغاٌرات حصول امكانٌة امتالكه. 5

 .  الرواشح بوساطة التوصٌل او االلتران او الجنسً للتكاثر نتٌجة جدٌدة تراكٌب انتاجه امكانٌة. 6

 1  جدول رلم

 االٍشبط اخلالٝب يف اىنشٍٗ٘عٍ٘بد ػذد اجلغَٞخ اخلالٝب يف اىنشٍٗ٘عٍ٘بد ػذد اىنبئِ

147البزالٌا. 3

2010الذرة. 2

2211الفاصولٌا. 1

2412الرز. 4

2814الخبز حنطة. 5

3417الشمس زهرة. 6

63البعوض. 7

84الفاكهة ذبابة. 8

16(16) الذكور( , 32) االناثالعسل نحل. 9

3819المط. 31

4020المنزلً الفأر.33

4623االنسان. 32
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 391 ص:  اىز٘اسس ؿشص ىذساعخ اىزغشٝجٞخ اىـشٝقخ من٘رط ٍْذه اعزخذاً مٞفٞخ
 انجاح مندل فً تجاربه او اسباب الوراثة علم فً رائدا   جعلته التً و مندل بها اتصف التً السمات هً ما 

 .  البزالٌا نبات على اجرٌت التً و الوراثٌة لتجاربة التحلٌل و التصمٌم فً رائع نموذج اختٌاره. 3

 .  تجربة كل فً منها جداً  للٌل عدد او الصفات من زوج على فحوصاته حدد. 2

 .  لتجاربة االحصائً التحلٌل فً علٌها اعتمد التً و مضبوطة سجالت حفظ. 1

  ؟ تجاربه الجراء البزالٌا لنبات مندل اختٌار : علل   

 .  اصطناعٌة بصورة للتهجٌن لابلٌته و,  بسهولة النمو على لدرته و,  الوراثً بتغاٌره ٌتسم النه : علل ج

  397 -395 ص:  اى٘ساصٞخ اىشٍ٘ص ٗ ادلظـيحبد ثؼغ
االلٌل.  االخررى او الحالئل  االلٌالت عن ٌتمٌز الذي و الوراثً للعامل المحتملة الطفرات حاالت ىاحد هو    1

 .  المظهرٌة تأثٌرتة خالل من

. الموروثات او الجٌنات الشرفرة تحرول الن لابلٌتهرا مثرل معٌنرة وظٌفرة تمتلرن الترً DNA ال من تسلسل هو    2

 وجودها اثبات باالمكان و لصفةا عن التعبٌر على تسٌطر او بروتٌن الى الوراثٌة
 . االلٌالت التغاٌر خالل من

. التعبٌر الجٌنً .  معٌن بروتٌن لتصنٌع ذلن و الخالٌا لبل من DNA ال معلومات استخدام عملٌة هً     3

الرروراثً الطرررا .  ذلررن و وراثٌررة برمرروز عنرره ٌعبررر و,  للفرررد الرروراثً او البنٌررة التركٌررب ٌعكررس تعبٌررر هررو   4

 . )اعطً مثاالً(  TT , Tt , tt  مثل معٌن فرد االلٌالت فً اتحاد الى شارةلال

المظهري الطرا .  علٌهرا المسرٌطر و الحرً للكرائن المشراهدة العالمرات او الخصرائص الرى ٌشرٌر تعبٌرر هرو    5

 ً  .  )اعطً مثاالً( الساق طوٌل بزالٌا نبات,  االزهار احمر بزالٌا نبات مثل وراثٌا

السائدة الصفة.  الصرفة متضادي فردٌن تضرٌب او تزاوج من االول الجٌل افراد فً تسود التً الصفة هً    6

 متماثلة غٌر او متماثلة تكون لد و كبٌرة انكلٌزٌة بأحرف وراثٌة برموز لها ٌرمز و نمٌٌن
 . )اعطً مثاالً(  TT , Tt مثل الوراثٌة

المتنحٌررة الصررفة.  متضررادي فررردٌن تضرررٌب او تررزاوج مررن االول الجٌررل رادافرر فررً تختفررً التررً الصررفة هررً   7

 .  tt مثل صغٌرة انكلٌزٌة بأحرف متماثلة وراثٌة برموز لها ٌرمز و نمٌٌن الصفة

الهجٌنة الصفة.    Tt  مثل الوراثٌة العوامل متماثل غٌر وراثً طراز الفرد فٌها ٌحمل التً السائدة الصفة هً  8

النمٌة الصفة.  .  tt , TT مثل الوراثٌة العوامل متماثل وراثً طراز الفرد فٌها ٌحمل التً الصفة هً   9

الهجٌن.  .Tt       مثل الوراثٌة العوامل متماثلة غٌر وراثٌة طرز ٌحمل الذي الفرد هو    10

 

@A_M_Z_F رحلة التفوق في السادس



 االستاذ رائد العبادي                                                مسالفصل اخلا

327 

 

 التضرٌبات فً المستخدمة الوراثٌة الرمو  بعض

3. F1      ثانًال للجٌل هكذا و االول الجٌل افراد الى ٌرمز  F2  .....اخرة الى  . 

2. G1     الثانً الجٌل اباء مشاجأل هكذا و االباء امشاج الى ٌرمز  G2 اخرة الى  . 

1. P1     الثانً الجٌل باءأل هكذا و االول الجٌل اباء الى ٌرمز   P2 الى اخرة. 

4.  X      تهجٌن او تلمٌح او تضرٌب او تزاوج الى ترمز  . 

 .  الذكر او االب الى ٌشٌر التٌنً رمز         .5

 .   االنثى او االم الى ٌشٌر التٌنً رمز         .6

 398 – 397 ص:  االحبدٛ اىزٖغني
تعرٌف الروراثً المولرع نفرس الى ترجع التً المتضادة الصفات من زوج ٌتضمن ٌنفرد بٌن وراثً تهجٌن هو   

 . )االهمٌة( االجٌال عبر المتضادة الصفات طرز انتمال كٌفٌة عن الكشفالهدف منه ( aa X AA) مثل

العكسرً التهجٌن المتنحرً الطرراز ٌحمرل واالخرر السرائد الطررازٌحمرل  احردهما فرردٌٌن برٌن ٌحصرل تضررٌب   

 . بالعكس و معٌنة لصفه

اهمٌه التهجٌن العكسً  او جسرمً كروموسروم علرى موروثاتهرا مرعت معٌنة صفة ان من التأكد لغرض ٌستخدم    

 .  كالماٌتوكوندرٌا ساٌتوبالزمٌة عضٌه فً او نسًج

 )او علل( معٌن صفة مورثات مولع تحدٌد فً العكسً التهجٌن ٌحدد كٌف

 . ٝنُ٘ ٍ٘قغ ادل٘سصبد ػيٚ اىنشٍٗ٘عٍ٘بد اجلغَٞخ االباء طراز عكس عند متشابه التهجٌن نتائج كانت اذا

 .  قغ ػيٚ اىنشٍٗ٘عٍ٘بد اجلْغٞخر االباء طراز عكس عند التهجٌن اختلفت نتائج اذا اما

   البزالٌا نبات فً العكسً التهجٌن عن/  مثال

    نمٌة االزهار نهائٌة نبتة         X          نمً االزهار أبطً نبات                        . أ   

AA                                                                  aa                                  p1    

 اختزالً أنمسام                                                           

           G1                                                                                                                                                           

 

Aa                                                                                                                                                                                    F1 

  هجٌنة االزهار ابطٌة نباتات     %100                                         
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  نمٌة االزهار نهائً نبات        X        نمٌة االزهار ابطٌة نبتة                      .     ب

           P1                                aa                                                                      AA      

 اختزالً انشطار                                                           

              G1 

 

                                                             F1                                                                                        Aa        

  هجٌنة االزهار ابطٌة نباتات                                                  %100

 .  جسمً كروموسوم على تمع و مندلٌة صفة هً المدروسة الصفة اذن

  211 – 399 ص:  ٍْذه فشػٞبد
 الوراثة فً مندل مبادئ او فرضٌات هً ما

و عادة ٌحتوي  اىؼ٘اٍو ٍِ صٗط لبل من علٌها طرو مسٌ الفرد ٌحملها صفة كل فً زوجٌة العوامل تكون. 3

 . ( aa , Aa , AA )الفرد الثنائً على واحد من الطرز الوراثٌة تعٌن الصفة و هً 

 حٌث واحدة صفة عن المسؤولة و Aa ادلزَبصيخ غري اىؼ٘اٍو من اثنٌن ٌوجد , عندما ٍزْحٞخ اٗ عبئذح الصفة. 2

A ادلزْحٜ االخر على عبئذ a   . 

 ٗ ػش٘ائٞخ بصورة  Aa ادلزَبصيخ غري اىؼ٘اٍو ازواج تنفصل حٌث,  االمشاج تكوٌن عملٌة خالل نعزالاال. 1
  . ٗاحذ ػبٍو تستلم االمشاج جمٌع ان الى ٌؤدي aa او  AA اىؼ٘اٍو ٍزَبصو الفرد كان اذا اما,  ٍزنبفئخ

  التعرٌف لتزدوج تعود ثم االمشاج تكوٌن عند بعضها عن تنعزل الفرد فً المزدوجة الوراثٌة العوامل ان 

 .  النسل افراد تكون عند االخصاب بعملٌة

  211 ص:  ثْ٘ٝذ ٍشثغ
تعرٌفال بٌنما الذكرٌة االمشاج عمودٌة بصورة و ٌسارة فً توضع الشطرنج رلعة ٌشبه هندسً رسم هو  

 .  بالعكس او النثوٌةا االمشاج افمٌة بصورة و اعاله فً توضع

االهمٌة نسب و الوراثٌة و المظهرٌة الطرز معرفة,  االنثوٌة و الذكرٌة مشاجلأل اتحاد كل احتماالت معرفة   

 .  منها كل
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 212 – 213 ص:  االخزجبسٛ اىزؼشٝت
التعرٌف لتلن ةمتنحٌ صفة ٌحمل اخر فرد مع النماوة مجهولة سائدة صفة ٌحمل فرد بٌن ٌجري تضرٌب هو  

 .  الصفة سائد للفرد الوراثً الطراز على التعرف منه الهدف الصفة

االهمٌة  .  النماوة مجهولة سائدة صفة ٌحمل الذي للفرد الوراثً الطراز على التعرف   

X 2المختبر  الفرد ٌحملها التً السائدة الصفات عدد=    او االحتماالت التضرٌبات عدد

   aa    x     Aaهجٌن او,   aa  x AAنمًصفة سائدة واحدة هً اما ٌكون  اذا هنان احتمالٌن لفرد ٌحمل

  ؟ الساق طوٌل بزالٌا نبات نماوة اختبر/  مثال

االول التضرٌب TT ٌكون اي نمًنبات البزالٌا طوٌل الساق  ٌكون ان اما  

 متنحً ساقال لصٌر نبات         X      نمً الساق طوٌل نبات                         

TT                                                                                  tt                       P1   

  اختزالً انشطار                                                

     G1                                                                                                                                  

       Tt                                                                         F1                                         

 هجٌنة الساق طوٌلة نباتات %100                                        

  

الثانً التضرٌب   (Tt) هجٌننبات البزالٌا طوٌل الساق  ٌكون او  

 متنحً الساق لصٌر نبات       X     هجٌن الساق طوٌل نبات                             

Tt                                                                                      tt                     P1  

  اختزالً انشطار                                                    

                                                                                                             G1   

 

             Tt                                                                             +               F1                              tt                                                        

 متنحً الساق لصٌر 50%            هجٌن الساق طوٌل                                   %50

 

  211 – 212 ص : اىشعؼٜ اىزؼشٝت
 التعرٌف . احدهما ٌماثل فرد مع او االبوٌن احد مع االول الجٌل من هجٌنة افراد بٌن ٌجري تضرٌب هو   

عن التضرٌب الرجعً مثال  الصفة المتنحً االب مع االول االحتمال  
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 متنحً الساق لصٌر نبات        X      هجٌن الساق طوٌل نبات                            

                   P1                       tt                                                       Tt 

  اختزالً انشطار                                                     

                                                                                                          G1       

 

F1                                            tt                   +                   Tt                                                           

 متنحً الساق لصٌر 50%         هجٌن الساق طوٌل                                       %50

  الصفة السائد االب مع الثانً االحتمال

 نمً الساق طوٌل نبات           X       هجٌن الساق طوٌل نبات                            

                     P1                                TT                                                     Tt 

 اختزالً انشطار                                                       

G1                                                                                                                                                                                                            

 

F1                             TT                   +                       Tt                                                   

 نمً الساق طوٌل 50%                   هجٌن الساق طوٌل                                 %50

  214 – 211 ص:  دلْذه احلش اىز٘صٝغ قبُّ٘ ٗ اىضْبئٜ ىزٖغنيا
الثنائً التهجٌن . ( GGWW   X  ggww ) مثل المتضادة الصفات من زوجٌن ٌتضمن تهجٌن هو   

 "  احلش اىز٘صٝغ قبُّ٘"  اىضبّٜ ٍْذه قبُّ٘
 تعرٌفال عملٌة خالل ذلن و البعض بعضها عن مستملة بصورة تتوزع المنعزلة الوراثٌة العوامل ازواج ان  

 .  االمشاج تكوٌن

  214 ص:  ىظفزني االخزجبسٛ اىزؼشٝت
االحتماالتاو  التضرٌبات عدد X 2 المختبر الفرد ٌحملها التً السائدة الصفات عدد=    

  اربعة هو االحتماالت او التضرٌبات عدد تكون النماوة مجهولة سائدة صفتٌن ٌحمل المختبر الفرد كان اذا 
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 ؟( سائدة صفتٌن ٌحمل) مستدٌرة صفراء بذور ذي بزالٌا نبات نماوة اختبر/  مثال

     ggww       x        GGWW  االول االحتمال التضرٌب او

      ggww       x        GgWW الثانً االحتمالالتضرٌب او 

 ggww       x        GGWw     الثالث االحتمالالتضرٌب او 

 ggww       x        GgWw     الرابع االحتمال التضرٌب او

215 ص: اجلْٞبد ٗ اىنشٍٗ٘عٍ٘بد ٗظبئف ٍؼشفخ ػ٘ء يف ٍْذه ّزبئظ رفغري

الكروموسرروم الراٌبرروزي النررووي بالحررامض المرردعم DNA ال جررزيء مررن مركررب الشرركل خٌطررً تركٌررب هررو    

RNA خرالل ٌشاهد شرٌطً بتسلسل ةالمرتب الوراثٌة المعلومات على ٌحتوي الذي و البروتٌن و 

)التعرٌف مكرر فً الفصل االول(  . الخلٌة انمسام عملٌة

 الحر التوزٌع لانون تدعم االختزالً االنمسام خالل االمشاج على للكروموسومات المستمل التوزٌع : علل 
 ؟ لمندل

.  وزع بصورة مستملة و تت الكروموسوم نفس على تمع ال اي مرتبطة غٌر تكون الموروثات الن : علل ج

الجٌنات و الكروموسومات وظائف ضوء فً مندل نتائج تفسٌر

ً  فالموروثات ازواج بشكل موجودة الكروموسومات ان بما. 3  مندل فرضٌة فً كما ازواج بشكل موجودة اٌضا

 . االولى

 اثناء و,  مشاجاال تكوٌن عند المتماثلة الكروموسومات من زوج كل من واحد كروموسوم ٌستلم مشٌج كل. 2

 . االم من االخر و االب من معٌنة لصفة واحد موروث االبناء ٌستلم االخصاب

.  الحر التوزٌع لانون ٌدعم االختزالً االنمسام خالل االمشاج على للكروموسومات المستمل التوزٌع. 1

 219 – 218 ص:  ٍْذه جتبسة يف اى٘ساصٞخ االحزَبىٞخ
االحتمالٌة عدد او مئوٌة بنسبة او عشري بعدد عنها التعبٌر ٌمكن تمدٌرٌة بنسبة معٌن حدث لوعو ترجٌح هً    

 .  كسري

 حدث ولوع فٌها ٌتكرر ان ٌمكن التً المرات عدد

=  االحتمالٌة

الحدث فٌها ٌمع التً المرات عدد  

 ؟ معٌنة لصفة المتولعة  النسبة و الحمل فً علٌها المستحصل الحمٌمٌة النسبة بٌن اختالف وجود : علل   

 و,  التلمرٌح عملٌرة عنرد لالمشاج متساوٌة فرص توفر بعدم متعلمة تكون كأن التجربة الى ٌعزى لد النه : علل ج
.  االمشاج على متكافئة بصورة زالاالنع من الهجٌن الفرد لعاملً متساوٌة فرص توفر عدم الى كذلن
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  اىزؼشٝجبد ٗ ادلغبئو ح٘ه ق٘اػذ ٗ ٍالحظبد

 المندلٌة الصفات لوراثة تخضع التً المسائل فً اساسٌة نسب ثالث هنان

ٌحملون   مو االثْبءاو  مجٞغ  بصٌغة السؤال فً ترد . سائدة صفة ٌحملون الناتج الجٌل ابناء 100% نسبة. 3

 صفة سائدة )مثل احمر االزهار , طوٌل الساق ....... الخ(

 . اىظفخ ّقٜ كالهما اىظفخ ٍزْحٜ االخر و اىظفخ عبئذ االبوٌن احدنستنتج من هذه النسبة ان    

متنحً الساق لصٌر نبات        X        نمً الساق طوٌل نبات                          مثال 

                     P1                      tt                                                    TT 

  اختزالً انشطار                                                      

                    G1 
 

                                                                   F1                                                                                   Tt 

 هجٌنة الساق طوٌلة نباتات %100

 سرؤالال فرً تررد , ٍزْحاٜطافخ مرن االبنراء ٌحملرون   50% و  طفخ عابئذحمن االبناء ٌحملون   50% نسبة. 2

 . ٍزْحٜ اىظفخ االخش احذٌٕ و  احذ االثْبء عبئذ اىظفخ او ّظف االثْبء كان بصٌغة

 . ٍزْحٜ االخش و الصفة ٕغني عبئذ االبوٌن احد ان نستنتج من هذه النسبة 

مثال  متنحً الساق لصٌر نبات        X       هجٌن الساق طوٌل نبات                     

                    P1                      tt                                                      Tt 

  اختزالً انشطار                                                     

G1                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                    F1                               tt              +              Tt 

 متنحً الساق لصٌر 50%       هجٌن الساق طوٌل                                     %50

 

 فرً تررد,  خٍزْحٞاطفخ من االبناء ٌحملون   25% او  1 و عبئذطفخ من االبناء ٌحملون   75% او 3 نسبة .1

  . طفخ ٍزْحٞخ ٍزْحٜمن االبناء ٌحملون   1/4 او ثؼغ كان او احذ كان او  سثغ كان بصٌغة السؤال

 .  (Tt   x   Tt)الصفة مثل  ٕغني كالهما و اىظفخ عبئذ االبوٌن الك ان نستنتج من هذه النسبة 
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هجٌن الساق طوٌل نبات       X      هجٌن الساق طوٌل نبات    مثال

        P1        Tt              Tt

اختزالً انشطار

 G1

  F 1                      TT         +         Tt          +        Tt           +       tt      

  الساق طوٌل      الساق طوٌل       الساق طوٌل      الساق لصٌر 

تكرون فً االبراء المعنٌة الصفة نوع لنفس السائدة الصفات او الصفة ان نستنتج  االثْبء يف ٍزْحٞخ طفخ ظٖ٘س. 3

. ٕغْٞخ تكون الساق طوٌل وٌناالب او االب ان نستنتج الساق لصٌر االبناء نصف او احد كان مثال.  ٕغْٞخ
. التضرٌبات فً 16\1,  8\1,  نصف,  ربع,  النسب بهذه االثْبء يف ادلزْحٞخ اىظفخ رظٖش. 2

. االم امشاج عدد فً االب امشاج عدد ضرب حاصل تساوي االثْبء يف اى٘ساصٞخ اىـشص ػذد. 1

 امررا,   Tt الصررغٌر الحرررف لبررل الكبٌررر حرررفال كتابررة علررى نعتمررد واحرردة لصررفة الرروراثً الطررراز كتابررة عنررد .4

 كتابة عند اما,  RrTt المختلفة االحرف فً الوراثً الطراز كتابة فً االنكلٌزٌة االبجدٌة على نعتمد لصفتٌن

ً اٌض نعتمد صفتٌن امشاج ً  االبجدٌة على ا    مثرل كبٌرر حررف االخرر و صرغٌر االحررف احد كان لو حتى اٌضا
rT   هكذا و  . ........

 هما بخطوتٌن ٌمر االستنتاج كتابة

 و لالبراء مظهرٌرة طررز مرن السرؤال معطٌات نذكر الخطوة هذه فً)     (  ان بما خطوة تدعى   االولى الخطوة
و كما ترد فً صٌغة السؤال دون تغٌر او حذف . االبناء

 .  الساق لصٌرة الناتجة النباتات ربع كان و ساقال لصٌر االخر و الساق طوٌل كان االباء احد ان بما 

 كران ان االبراء مرن يأل المظهرري الطرراز نسرتنتج الخطروة هرذه فرً)    (  اذن خطروة تردعى   الثانٌرة الخطروة
( الصرفة متنحرً او هجرٌن سرائدة او نمرً سرائد)مثرل  سٌادتها و الصفة نماوة نستنتج او,  مجهول

.  هجٌن الساق طوٌلاالب (    )    اذن  المثال فً كما

t TtT

. . 
 . 

.
. . 
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 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 
 
 
 
 
3 

 
 

 
 
 
 
 

 اىجضاىٞب

 الساق طوٌل

 الساق لصٌر

TT  ًنم ,Tt  هجٌن 

tt  ًمتنح 

 تامة سٌادة

= 

 سائدة

 متنحٌة

 حمراء أزهار

 بٌضاء أزهار

RR ًنم  ,Rr هجٌن 

rr ًمتنح 

= 

= 

 سائدة

 نحٌةمت

 المولع ابطٌة أزهار

 المولع نهائٌة أزهار

AA ًنم  ,Aa هجٌن 

aa  ًمتنح 

= 

= 

 سائدة

 متنحٌة

 اللون صفراء بذور

 اللون خضراء بذور

GG ًنم  ,Gg هجٌن 

gg ًمتنح 

= 

= 

 سائدة

 متنحٌة

 مستدٌرة بذور

 مجعدة بذور

WW ًنم  ,Ww هجٌن 

ww ًمتنح 

= 

= 

 سائدة

 متنحٌة

 
 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اصاىـش اىنبئِ د

 
 
2 

 
 

 رثبثخ
 اىفبمٖٔ

 الجناح طوٌلة

 الجناح أثرٌة

LL ًنم ,Ll هجٌن 

ll ًمتنح 

= 

= 

 سائدة

 متنحٌة

 اللون رمادٌة

 اللون أبنوسٌة

EE ًنم ,Ee هجٌن 

ee ًمتنح 

= 

= 

 سائدة

 متنحٌة

 
1 

 
 

 
 خْضٝش
 غْٞٞب

 

 الشعر اسود

 الشعر ابٌض

 Bb هجٌن, BB نمً

 bb  متنحً

= 

= 

 سائدة

 متنحٌة

 الشعر خشن

 الشعر ناعم

 Rr هجٌن, RR   نمً

 rr متنحً

= 

= 

 سائدة

 متنحٌة

 الٌد اٌمن االّغبُ 4

 الٌد اعسر

RR     ًنم  ,Rr هجٌن 

rr  ًمتنح 

= 

= 

 سائدة

 متنحٌة

  اى٘صاسٝخ االعئيخ ػِ االٍضيخ ثؼغ حو
 عنررد لكررن و,  السرراق طوٌلررة كلهررا نباتررات فنتجررت,  السرراق لصررٌر ربررأخ السرراق طوٌررل بزالٌررا نبررات ضرررب/ 3س

ً  احداها تضرٌب ً  السراق طوٌلرة كلهرا نباترات انتجت رجعٌا  نباترات انرتج االختبراري التضررٌب بٌنمرا,  اٌضرا
          ؟ االسرتنتاج و الوراثٌرة برالرموز ذلرن فسرر,  منهرا اخرر لفررد السراق لصرٌر االخرر و الساق طوٌل بعضها

 ً  2111                                  .           (t) المصٌر عامل على سائدT)  ) الطوٌل عامل ان علما
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الجواب 

  Tنرمز لعامل صفة طوٌل الساق السائد بـ    الترمٌ 

      tنرمز لعامل صفة لصٌر الساق المتنحً بـ  

النباترات جمٌرع كران و الساق لصٌر االخر و الساق طوٌل كان ضربةالم النباتات احد اُ مبب      االول االستنتاج

 . الساق طوٌلة الناتجة

. الصفة نمً ٌكون الساق الطوٌل النبات ارُ

 TT  نمً الساق الطوٌل النبات الوراثً الطراز       من الترمٌ  و االستنتاج

 tt المتنحً الساق لصٌر للنبات ًالوراث الطراز 

متنحً الساق لصٌر نبات        X    نمً الساق طوٌل نبات  االول التضرٌب

 P1        tt              TT

اختزالً انشطار  

 G1

  F1        Tt

 هجٌنة الساق طوٌلة نباتات %100  

ً  الناتجة لاالو الجٌل نباتات احد تضرٌب اُ مبب      الثانً االستنتاج النباتات جمٌع كان و االبوٌن احد مع رجعٌا

 .  الساق طوٌلة الناتجة

ً  الساق طوٌلالثانً فً التضرٌب الرجعً  االب ارُ . اٌضا

نمً الساق طوٌل نبات        X        هجٌن الساق طوٌل نبات           الثانً التضرٌب

 P1        TT                                                     Tt

اختزالً انشطار 

G1            

  F1                                       Tt                       +            TT

 الساق طوٌل                   الساق لصٌر 

Tt

tTT
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 التضرٌب االختباري 
 

 متنحً الساق لصٌر نبات      X        هجٌن الساق طوٌل نبات                              

                                         P2                       tt                                                     Tt    

  اختزالً انشطار                                                         

                                        G2 

 

                   F2                           Tt                    +                            tt  

     هجٌن الساقطوٌل  50%           متنحً الساق لصٌر%                              50

 

 الجٌرل افرراد جمٌرع فكران,  الجنراح اثرري اللون رمادي بذكر الجناح طوٌلة اللون ابنوسٌة فاكهه ذبابة لمحت/ 2س

ً ,  االول الجٌرل افرراد برٌن خلطرً ترزاوج اجرري ثرم و الجنراح طوٌلة اللون رمادٌة االول  عراملٌن ان علمرا
 الجٌرل الفرراد و لالبروٌن المظهرٌرة و الوراثٌة الطرز فما,  مختلفٌن كروموسومٌن  على ٌمعان الوراثٌٌن

   2131                           الثانً؟ الجٌل الفراد الوراثٌة النسبة و المظهرٌة النسبة ما الثانً و االول

الجواب    

   E  السائد اللون ديرما صفة لعامل نرمز  الترمٌ 

 e  المتنحً اللون ابنوسً صفة لعامل نرمز          

 L    السائد الجناح طوٌل صفة لعامل نرمز          

 l  المتنحً الجناح اثري صفة لعامل نرمز          

 كران و,  الجنراح ةطوٌلر اللون ابنوسٌة كانت انثى لمح الجناح اثري اللون رمادي كان الذكر اُ مبب      االستنتاج

 .  الجناح طوٌل اللون رمادي االول الجٌل افراد جمٌع

 الجنراح امرا,  نمٌرة و سرائدة تكون االنثى فً الطوٌل الجناح و الذكر فً الرمادي اللون صفة ارُ                 

 . متنحٌة تكون االنثى فً االبنوسً اللون و الذكر فً االثري

 EEll     هو للذكر الوراثً الطراز    االستنتاج و الترمٌ  من

 eeLL   هو لالنثى الوراثً الطراز                               

 

 

 

 

 

 

t T t 
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  الجناح طوٌلة اللون ابنوسٌة انثى      X    الجناح اثري اللون رمادي ذكر                          

           P1                       eeLL                                                   EEll 

 اختزالً انشطار                                                           

G1                                                                                                                                                                                                                          

 

           F1                                                         EeLl                                               

 الجناح طوٌل اللون رمادي  %100

  االول الجٌل افراد ٌنب الخلطً الت اوج

 الجناح طوٌلة اللون رمادٌة انثى          X        الجناح طوٌل اللون رمادي                       

           P2                                        EeLl                                                           EeLl                                   

 اختزالً انشطار                                                     

          G2 

 

 

          F2                                        بوٌنت مربع بأستخدام                                                 

 

 

 

 

 

el eL El EL  

EeLl 

 طوٌل رمادي

EeLL 

 طوٌل رمادي

EELl 

 طوٌل رمادي

EELL 

 طوٌل رمادي

EL 

Eell 

 اثري رمادي

EeLl 

 طوٌل رمادي

EEll 

 اثري رمادي

EELl 

 طوٌل رمادي

El 

eeLl 

 طوٌل ابنوسً

eeLL 

 طوٌل ابنوسً

EeLl 

 طوٌل رمادي

EeLL 

 طوٌل رمادي

eL 

eell 

 اثري ابنوسً

eeLl 

 طوٌل ابنوسً

Eell 

 اثري رمادي

EeLl 

 طوٌل رمادي

el 

El eL 

El EL El EL 

eL el eL el 
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  الثانً الجٌل ألفراد الوراثٌة النسبة          الثانً الجٌل الفراد المظهرٌة النسبة

  نمً طوٌل نمً رمادي 36\3             الجناح طوٌل اللون رمادي 36\9

 هجٌن طوٌل نمً رمادي 36\2              الجناح اثري اللون رمادي 36\1

  نمً طوٌل هجٌن رمادي 36\2             احالجن طوٌل اللون ابنوسً 36\1

  هجٌن طوٌل هجٌن رمادي 36\4             الجناح اثري اللون ابنوسً 36\3

 متنحً الجناح اثري هجٌن رمادي 36\2        

هجٌن الجناح طوٌل لون متنحًال ابنوسً 36\2

 متنحً الجناح اثري نمً رمادي 36\3

  نمً طوٌل اللون متنحً ابنوسً 36\3

متنحً الجناح اثريمتنحً  ونالل ابنوسً 36\3

 ٍْذه ثؼذ ٍب اى٘ساصخ

1 : 3 ادلْذىٞخ اىْغجخ ػِ رزح٘س اىزٜ اىظفبد

231 –219 ص:  اىزبٍخ غري اىغٞبدح. اٗالا 

ً  الهجٌن للفرد المظهري الطراز فٌها ٌكون التً الالمندلً التوارث من نوع     التعرٌف االبوٌن طرز عن مختلفا

ً  طرازاً  ٌتخذ حٌث  .السبع حنن نبات فً االزهار لون صفة مثل بٌنهما وسطا

 االزهار؟ ابٌض االخر و االزهار احمر احدهما نباتٌن تلمٌح من االزهار وردٌة سبع حنن نباتات ظهور : علل 

ً  طرازاً  الناتج الفرد فٌتخذ بعضهما مع االبوٌن لصفتً اآللٌلً اختالط بسبب : علل ج ً  مظهرٌا .  بٌنهما وسطا

 (1) قمر جدول

اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

3
 حنن نبات

السبع

 االزهار أحمر

االزهار أبٌض

االزهار وردي

RR

R-R-

RR-

تامة غٌر سٌادة

= 

= 

-

-

-
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 االبناء فً الناتجة المظهرٌة النسب و التضرٌبات

 

االزهار ابٌض سبع حنن نبات        X   رااالزه احمر عسب حنن نبات               االول التضرٌب

           P1                         RlRl                                                 RR                                                    

                                 اختزالً انمسام                                                          

                                                                                                                       G1       
                        

           F1                                                      RRl                                                                                                                        

 االزهار وردي   %100                                                   

 

          االزهار وردي سبع حنن نبات       X   االزهار ديور سبع حنن نبات         الثانً التضرٌب

         P1                        RRl                                                   RRl                                                   

 اختزالً انمسام                                                                

              G1 

 

               F 1                           RR       +       RRl       +       RRl       +        RlRl 

 احمر           وردي           وردي            ابٌض                                     
 

 الرجعً او الثالث التضرٌب

                                االزهار احمر سبع حنن نبات     X   االزهار وردي سبع حنن نبات   

             P1                        RR                                                       RRl         

 اختزالً انمسام                                                                   

             G1 

 

RRl                                  +             F1                            RR  

 احمر                                  وردي                                           
 

 

 

 

R 

R\
 R R R\

R R R|

R\ 
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           لرجعًااو   الرابع التضرٌب

      االزهار ابٌض سبع حنن نبات       X   االزهار وردي سبع حنن نبات                           

                P1                           RlRl                                               RRl                             

 اختزالً انمسام                                                         

                 G1  

 

RRl                          +                     F1                             RlRl    

  ابٌض                                 وردي                                         

 233 – 231 ص:  ادل٘امجخ اٗ  ادلشبسمخ اىغٞبدح. صبّٞبا 
ً  اآللٌلٌن عن التعبٌر فٌها ٌتم الالمندلً التوارث من نوع هً    التعرٌف الهجٌن للفرد المظهري الطراز فً معا

 .  المرون لصٌرة الماشٌة فً الشعر لون صفة مثل

االمثلة المرون ذات الماشٌة فً لون الشعر,  االنسان ًف  MNالدم نظام,  االنسان فً AB الدم مجموعة     

 .  المصٌرة

 (4) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 - مواكبة سٌادة AB IAIB الدم مجموعة االنسان 3

 

 االنسان 2

 MM الدم فصٌلة

 NN الدم فصٌلة

 MN الدم فصٌلة

LMLM 

LNLN 

LMLN 

 مواكبة سٌادة

= 

= 

- 

- 

- 

 

1 

 ذات االبمار
 المرون

 المصٌرة

 احمر الشعر لون

 ابٌض الشعر لون

 غباري الشعر لون

CRCR 

CWCW 

CRCW 

 مواكبة سٌادة

= 

= 

- 

- 

- 

   
 )او العكس( الشعر؟ بٌضاء بمرة و الشعر احمر ثور تزاوج من الشعر غبارٌة عجول والدة : علل    

ً  االبوٌن آلٌلًعن  التعبٌر ٌتم ثة المواكبة ألن صفة لون الشعر تخضع للورا  : علل ج  المظهري الطراز فً معا
 المظهري الطراز فً اآللٌلٌن بٌن االختالط نتٌجة غبار لون العجول النسل الناتج فً فٌظهر الهجٌن

 .  لها

 

R\
 R R\
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  231 – 233 ص:  ادلَٞزخ اٟىٞالد. صبىضبا 
الممٌت آاللٌل مثل متنحٌة او سائدة نمٌة بصورة ٌرثه الذي الفرد هالن الى عنه التعبٌر ٌؤدي الذي اآللٌل هو   

 .منجلً  الدم بفمر االصابة عن مسؤول آلٌل

 االمثلة الجناحٌن منفرجة , الفئران فً االصفر الفراء,  الدجاج فً الزاحفة االرجل , منجلً الدم بفمر االصابة   

 .  كٌةالمكسٌ الكالب فً الشعر انعدام  ,  الفاكهه ذبابة حشرة فً

على نوعٌة  ٌؤثر, )سبب المرض(  Hbs متنحً طافر آلٌل الىهذا المرض  ٌرجع    المرض و اعراض المرض سبب

, و كذلن ٌؤثر على  Sهٌموكلوبٌنصبح من النوع الشاذ خضاب الدم  فٌ

 . )االعراض(شكل خالٌا الدم الحمر حٌث تصبح منجلٌة الشكل

  او الفئران فً االصفر الفراء او الدجاج فً الزاحفة االرجل او منجلً الدم بفمر االصابة تظهر ال   1 مالحظة

 االبوٌن كال كان اذا اال المكسٌكٌة الكالب فً الشعر انعدام او الفاكهه ذبابة فً المنفرجة االجنحة
 ( .HbAHbs     ,Cc    ,Hh    ,Yy    , Oo)       للمرض حاملٌن

2 افراد االباء فً توجد وال الممٌتة آاللٌالت فً التكاثر او الزواج سن الى ٌصل ال المصاب لفردا     مالحظة

 .  دت٘د النها( HbsHbs ,CC   ,HH  ,YY ,OO) نمٌة مصابة

  ؟ االرجل زاحفة دجاجة مع زاحف دٌن تضرٌب من الناتج ربع موت :1 علل  

 .   CC نمٌة سائدة بصورة ترثه التً االفراد هالن الى ٌؤدي الدجاج فً الزاحفة االرجل آلٌل الن :1علل ج

 موت ربع الفئران الصفراء الناتجة من التزاوج الداخلً بٌن الفئران صفراء الفراء ؟ : 2علل  

 .  YY نمٌة بصورة سائدة ترثه التً االفراد هالن الى ٌؤدي الفئران فً الفراء االصفر آلٌل الن :2عللج 

 ب المكسٌكٌة من تزاوج كالب مكسٌكٌة عدٌمة الشعر ؟ موت ربع الكال : 3علل  

  HH نمٌة بصورة سائدة ترثه التً االفراد هالن الى ٌؤدي الكالب المكسٌكٌة فً انعدام الشعر آلٌل الن :3ج علل

 (5) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 

3 

 

 االنسان

 منجلً    مالد بفمر االصابة

 ( المراهمة عمر بعد ٌموت)

 سلٌم او االصابة عدم

 سلٌم او االصابة عدم

 للمرض حاملاو 

HbsHbs 

 

HbAHbA 

HbAHbs 

 الممٌتة آاللٌالت

 

= 

= 

 متنحٌة

 

 سائدة

 سائدة
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 (5) رقم جدول

اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

الدجاج 2

 تمٌزاحف االرجل 

 االرجل زاحف

سلٌم او االرجل طبٌعً

CC ًنم

Cc هجٌن

cc

الممٌتة آاللٌالت

= 

= 

سائدة

سائدة

متنحٌة

الفئران 1

مٌتاصفر الفراء 

 الفراء اصفر

 الفراء رمادي

YY ًنم

Yy هجٌن

yy

الممٌتة آاللٌالت

= 

= 

سائدة

سائدة

متنحٌة

4 

 

الكالب
المكسٌكٌة

مٌت الشعر عدٌمة

 عدٌمة الشعر 

طبٌعًاو  شعر ذات

HH

Hh

hh

الممٌتة آاللٌالت

= 

= 

سائدة

سائدة

متنحٌة

5
الفاكهه ذبابة

مٌتةمنفرجة الجناح 

 الجناحٌن منفرجة

 الجناحٌن عادٌة

OO

Oo

oo

الممٌتة آاللٌالت

= 

= 

سائدة

سائدة

متنحٌة

 التضرٌبات و النسب

ن االب الذي ٌحمل الصفة الممٌتة النمٌة ٌكون مٌت .ال الممٌتة آاللٌالت فً فمط تضرٌبٌه حالتٌن هنان

   للمرض حاملة  امرأة  X   للمرض حامل رجل1 المثال

 P1 HbAHbs                HbAHbs

اختزالً  انمسام 

 G1

HbsHbs         +HbAHbs        +HbAHbs       + F1            HbAHbA

 سلٌم         للمرض حامل     للمرض حامل             تمٌ  

Hbs
HbAHbsHbA 
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                         االصابة من سلٌمة امرأة        X         للمرض حامل رجل     2مثال 

                                                             P1                 HbAHbA                                        HbAHbs 

 اختزالً   انمسام                                                           

                  G1 

 

HbAHbs                           +                   F1                    HbAHbA 

   االصابة من سلٌم                     للمرض حامل                                     

   

      االرجل زاحفة دجاجة        X        االرجل زاحف دٌن                    3المثال 

                      P1                        Cc                                             Cc    

 اختزالً   انمسام                                                     

                     G1 

 

                      F1               CC       +       Cc        +      Cc       +         cc 

 مٌت           زاحف         زاحف       االرجل طبٌعً                                

  

           االرجل طبٌعٌة دجاجة       X         االرجل زاحف دٌن                4مثال ال

                          P1               cc                                                Cc    

 اختزالً   انمسام                                                    

                          G1 

 

                          F1                              cc           +         Cc    

  االرجل طبٌعً         زاحف                                                     

   .  نسبها كذلن و 4و  1و  2 المثال تضرٌبات تماثل تضرٌباتها فأن االمثلة بالً اما   3 مالحظة

  231 ص:  اجلْٜٞ اىْفبر
التعرٌف . اآللٌل بذلن عاللة له الذي المظهري الطراز ٌمتلن و ما آلٌل ٌرث فرد احتمالٌة هو    

 

 

HbA
 HbA

 Hbs 

c C 
 

c C 

c C c 
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   النفاذ انواع و االمثلة

 . الحوصلً بالتلٌف االصابة ٌسبب الذي المتنحً اآللٌل مثل    اىزبً اجلْٜٞ اىْفبر. 3

 .  المدمٌن و الٌدٌن فً اضافٌة اصابع ألمتالن السائد اآللٌل مثل   اىزبً غري اجلْٜٞ اىْفبر. 2

 (6) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 

 

 

3 

 

 

 

 االنسان

 بالتلٌف االصابة

 الحوصلً

 بالتلٌف االصابة عدم

 الحوصلً

 االصابع أمتالن
 ةاالضافٌ

 طبٌعٌة االصابع

cc 

 

CC ًنم  ,Cc هجٌن 

 

- 

- 

 تام جٌنً نفاذ

 

= 

 

 تام غٌر جٌنً نفاذ

= 

 متنحٌة

 

 سائدة

 

 سائدة

 متنحٌة

  
  ؟ تامة جٌنٌة نفاذٌة ذو الحوصلً بالتلٌف االصابة ٌسبب الذي المتنحً اآللٌل :1علل   

  . المرض هذا لدٌهم ٌتكون cc اآللٌل لهذا النمٌٌن االفراد من 100% الن :1علل ج

  ؟ تامة غٌر جٌنٌة نفاذٌة ذو المدمٌن و الٌدٌن فً اضافٌة اصابع ألمتالن السائد اآللٌل :2علل   

 من اكثر اخرون ٌمتلن بٌنما اعتٌادٌة اصابع عشرة ٌمتلكون اآللٌل هذا ٌرثون الذٌن األفراد بعض الن :2علل ج

 .  ذلن

 التعبٌرٌة .  المظهرٌة الطرز من متغاٌر مدى اجانت بأمكانة آلٌل وجود تعنً    

مثال .  الحشرات فً االعٌن انعدام لطفرة المتنحً الجٌن         

  ؟ للتعبٌرٌة مثاالً  ٌعد الحشرات فً االعٌن انعدام لطفرة المتنحً الجٌن :3علل    

 حجم فً زئًج اختزال, اعتٌادٌة اعٌن وجود بٌن مداها تتراوح متعددة مظهرٌة طرز ٌعطً النه :3علل ج

 . العٌنٌن كال او احدى انعدام,  االعٌن

 (7) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 الفاكهه ذبابة 3
 االعٌن انعدام

 االعٌن وجود

 ال ٌوجد

= 

 التعبٌرٌة

= 

 متنحٌة

 سائدة
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 234 ص:  اىجٞئخ ٗ اى٘ساصخ
ً  ٌكون ال موروثاتهما تحلٌل و ابوٌة صفات دراسة خالل من للفرد مظهرٌةال الصفات التحدٌد ان :1علل      ؟ دلٌما

 .  مستمبالً  فعالً  هسٌكون ما لٌس و الفرد علٌة ٌكون ما تحدد الموروثات ألن :1علل ج

  ؟ مستمبالً  فعالً  سٌكونه ما لٌس و الفرد علٌة ٌكون ما تحدد الموروثات :2علل   

 .   بٌنهما التأزر و البٌئٌة و الوراثٌة العوامل على تعتمد للفرد رٌةالمظه الصفات ألن :2علل ج

 صبغة تحوي نباتات على تغذٌها عند اصفر شحمها لون ٌصبح  yy الوراثً الطراز ذات االرانب :3علل   

  صفراء؟

 .  الغذاء فً الصفراء الصبغة تجزئة على المدرة تمتلن فال انزٌمً نمص من تعانً النها :3علل ج

 صبغة تحوي نباتات على تغذٌتها عند حتى ابٌض شحمها لون ٌكون YY الوراثً الطراز ذات االرانب :4علل   

  ؟ صفراء

 . غذائها فً الصفراء الصبغة تجزئة على المدرة تمتلن النها :4علل ج

 (8) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 

3 
 االنسان

 لسمنةا

 

 ال ٌوجد

 

  متأثرة وراثة

 بالبٌئة

 ال ٌوجد

 

 = = = النحافة

 

2 

 

 االرانب

 ابٌض الشحم لون

 

YY ًنم ,Yy هجٌن 

 

 متأثرة وراثة
 بالبٌئة

 سائدة

 

 متنحٌة = متنحً yy اصفر الشحم لون

 

 236 – 234 ص:  اجلْٜٞ اىفؼو رذاخو
التعرٌف  . مختلفة لجٌنات اآللٌالت داخلت بوساطة جدٌدة مظهرٌة طرز انتاج هو    

   االمثلة مع االنواع

 الثمرة لون مثال ذلن التفوق كما فً المتولعة المظهرٌة النسبة فً تغٌٌر الى ٌؤدي الذي اجلْٜٞ      اىزذاخو. 3

 . المرع نبات فً

 .الدجاج فً لعرفا شكل صفة مثل المتولعة المظهرٌة النسبة تغٌٌر الى ٌؤدي ال الذي     اجلْٜٞ اىزذاخو. 2
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 التفوق .  اخر جٌن تعبٌر ٌمنع او فً ٌتداخل معٌن جٌن كوجود الجٌنات بٌن عكسً غٌر جٌنً تداخل هو   

 (9) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 

 

3 

 

 

 نبات
 المرع

 ابٌض لرع ثمار

 

 

WWYY , WWYy 

WWyy , WwYY , 

WwYy , Wwyy 

 الجٌنً تداخل

 (التفوق)

 سائدة

 

 سائدة = wwYY  ,  wwYy صفراء لرع ثمار

 متنحٌة = wwyy اخضر لرع ثمار

 

 

 

2 

 

 

 

 الدجاج

 الجوزي العرف شكل

 

RRPP , RRPp , RrPp 

RrPP 

 سائدة الجٌنً التداخل

 الوردي العرف شكل
RRpp  ,  Rrpp 

 

 التداخل الجٌنً

 

 سائدة

 

 العرف شكل
 زالئًالبا

rrPP   ,   rrPp 

 

 التداخل الجٌنً

 

 سائدة

 

 متنحٌة التداخل الجٌنً rrpp المفرد العرف شكل

 236 ص:  ادلزؼذدح اٟىٞالد
التعرٌف فً الحاصلة الطفرة لعملٌة نتٌجة تحدث الموروثة لنفس مختلفة آلٌالت او حالئل او بدائل وجود هً   

 المولع نفس تحٌل وهً المظهر فً تغاٌر حصول الى ديتؤ التً و  DNA الوراثٌة المادة جزيء

 .معٌن كروموسوم فً الوراثً

                            علل : وجود عدد غٌر محدد من الحالئل او البدائل او االلٌالت لكل موروثة ؟     

 .  DNA الوراثٌة المادة جزيء فً الحاصلة الطفرة لعملٌة نتٌجةج علل : 

IA اىغبئذ آىٞو 
 . )مولع ( الحمر الدم خالٌا سطح على A ادلغزؼذ ظهور فً ٌتسبب معٌن انزٌم تكوٌن الى ٌؤدي 

IB اىغبئذ آىٞو
 . )مولع ( الحمر الدم خالٌا سطح على B ادلغزؼذ ظهور فً ٌتسبب معٌن انزٌم تكوٌن الى ٌؤدي 
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  ؟ الحمر الدم خالٌا سطح على مستضد اي وجود من  O الدم فصٌلة تخلو :1علل   

 . المستضد جزيء بناء على ٌعمل الذي و انزٌمً شكل اي تنشٌط الى ٌؤدي ال i آلٌل ألن :1علل ج

 (31) رقم جدول

 ادلغزؼذ فظٞيخ
 اجلغٌ
 ادلؼبد

 اىـشاص
 اى٘ساصٜ

 اىفظبئو
 ذلب اى٘إجخ

 ادلغزيَخ اىفظبئو
 ٍْٖب

 ّ٘ع
 اىظفخ

A A b IAIA  ,  IAi A  ,  O AB   ,  A سائدة 

B B a IBIB  ,  IBi B   ,  O AB   ,  B سائدة 

AB A,B تخلو IAIB A  ,  B  ,  
AB  ,  O 

AB مواكبة 

O تخلو a , b ii O A  ,  B  ,  AB  , 
 O 

 متنحٌة

 

 المختلفة الفصائل بٌن بالدم التبرع كٌفٌة حول لاعدة

 " المستلم لدم المضادة االجسام مع الواهب دم فً وجودالم المستضد ٌتطابك ال ان ٌجب "

 

   .                                                                                                                     ABO نظام المتعددة اآللٌالت وراثة هو الوراثة نوع   1 مالحظة

   .  الحمر الدم خالٌا سطح على الموجود المستضد نوع خالل من الدم فصٌلة نوع تعٌٌن ٌتم   2 مالحظة

  ؟ والمستلم الواهب من لكل Rh الرٌسً العامل و  ABO الدم فصٌلة تعٌٌن ٌجب :2علل   

 . اخرٌن اشخاص دم بمصل خلطها عند واضحة بصورة تتكتل لد االشخاص لبعض الدم خالٌا الن :2علل ج

  ؟ الدم فصائل فً مختلفٌن اشخاص بٌن الدم نمل عند الحمر الدم ٌاخال تكتل :3علل   

 الدم مصلة ٌحوٌ ما و مستضدات من سطحها على الحمر الدم خالٌا هتحمل ما بٌن الناتج التفاعل بسبب :3علل ج

 .  مضادة اجسام من

 فً االبوٌن (كال الفصٌلتٌن او B او A) الدم فصائلان  نستنتج , O الدم فصٌلة من ٌكون طفل والدة عند. 3

 (.  IAi    ,IBi)  الصفة هجٌنة تكون

 دم فصائل ٌحملون بعةراال االبناء جمٌع كان  ظهرت الفصائل جمٌع )  AB أخر و O طفل والدة عند .2

 . الصفة هجٌن كالهما و B االخر و A االبوٌن احد ان نستنتج,  ( مختلفة

 . هجٌن ٌكون B االب ان نستنتج,   AB االخر و B االباء احد كان و  A طفل الدةو عند. 1
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 .  هجٌن ٌكون A االب ان نستنتج,   AB االخر و A االباء احد كان و B طفل والدة عند. 4

 .  AB االباء احد ٌكون هاننستنتج ,   O االبناء احد ٌكون عندما. 5

  .  O االباء احد ٌكون  هان ستنتجن,   AB االبناء احد ٌكون عندما. 6

 هجٌن . Aو االخر  Oنستنتج ان احد االبوٌن ,  Aو االخر  Oعندما ٌكون نصف االبناء . 7

 هجٌن . Bو االخر  Oنستنتج ان احد االبوٌن ,  Bو االخر  Oعندما ٌكون نصف االبناء . 8

الرٌسً العامل البشر من 85% فً ٌوجد الحمر الدم خالٌا سطح على توجد التً المستضدات من نوع هو  

 العامل سالبٌن علٌهم ٌطلك البالٌن  15% اما +Rh الرٌسً العامل بموجبٌن علٌهم وٌطلك

 .-Rh  الرٌسً

من االهمٌة  و لد اعطٌت لدر كبٌرٗاّري و  الّذشزبْٝشلمد أكتشف مستضدات العامل الرٌسً من لبل العالمٌن 

 فً االطفال المولدون حدٌثاً . ثفقش اىذً )اىريقبُ(وذلن لعاللتها المباشرة باالصابة 

  ؟ الزواج على للممبلٌن Rh الـ و ABO الدم مجامٌع فحص ٌجب : 1علل  

 . لذلن الالزمة االحتٌاطات لألخذ و بالٌرلان تدعى الدم فمر من بحالة اطفالهم اصابة الستبعاد :1علل ج

 الٌرلان بمرض الجنٌن اصابة شروط

 .  -Rh الرٌسً العامل سالبة تكون ان ٌجب االم اما,  +Rh الرٌسً العامل موجب الجنٌن ٌكون ان ٌجب. 3 

ً  +Rh الرٌسً العامل موجب طفل( الثانً الطفل) المصاب الجنٌن ٌسبك ان ٌجب. 2   .  اٌضا

  ؟ العامل سالبة امة كون من رغمبال الٌرلان بمرض ٌسًالر العامل الموجب االول الطفل اصابة عدم :2علل   

 .  االم دم فً Rh الرٌسً للعامل المضادة االجسام تراكم بطء بسبب: 2علل ج

  الرٌسً؟ العامل سالبة االم تكون عندما الٌرلان بمرض الثانً الطفل اصابة: 3علل   

 .االم دمRh   الرٌسً العامل لمستضد المضادة االجسام تركٌز ارتفاع بسبب  :3علل ج

 االجنة فً الٌرلان بمرض االصابة كٌفٌة

 عن ٌنتج,   Rhrh هجٌن وراثً طرا  ذات االجنة فتكون +Rh االب و -Rh االم تكون عندما االجنة تصاب. 3

 .  الجنٌن و االم بٌن مناعً توافك عدم ذلن

 ٌشخص سوف ملأل المناعً النظام فأن,   معٌبة مشٌمة خالل من االم الى الجنٌن من الدم جرٌان صادف اذا. 2

 . االول الحمل فً لها مضادة اجسام ٌكون و غرٌبة كأجسام Rh مستضدات

 الى المشٌمة خالل االجسام هذه تمر وعندما االم داخل المضادة االجسام هذه تركٌز ٌرتفع الثانً الحمل فً. 1

 .   الٌرلاناو  الدم بفمر االصابة و الهٌموكلوبٌن ًف نمص مسببة للجنٌن الحمر الدم خالٌا بتفتٌت تبدأ الجنٌن
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. الدم فمر تنتج 0.5% الحمٌمة ان اال  Rh الـ فً توافك عدم الى تشٌر الحمل حاالت من   %31 حوالً ان

.  Rhلعالج هذه الحالة تعطى االمهات غٌر المتوافمة و بعد الوالدة مباشرة مادة مضادة لـ 

فأن  البصرةالعامل الرٌسً . اما مدٌنة  سالبٌنمنهم  % 35و  نٌوٌورنن مدٌنة من سكا% موجبٌن 85وجد ان 

 .  % سالبٌن7و  % موجبٌن91

 الطراز السالب للعامل الرٌسً ٌمل فً المجتمعات الشرلٌة ؟ علل :   

ربما بسبب االنتخاب ضد آاللٌل السالب .  ج علل :

 (33) رقم جدول

اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع ٘ساصٜاى اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

3
االنسان

الرٌسً العامل موجب

الرٌسً العامل سالب

RhRh  ,  Rhrh

rhrh 

لمتعددة االلٌالت

= 

سائدة

متنحٌة

صفة العامل الرٌسً وراثة حول مالحظات

. الصفة هجٌن موجب ٌكون االبوٌن كال او احد ان نستنتج,  -Rh طفل والدة. 3

موجبال االب ان نستنتج,  سالب االخر و موجب االبوٌن احد كان و +Rh موجبٌن االبناء ٌعجم ٌكون عندما. 2

 .  نمً

. الصفة هجائن االبوٌن ان نستنتج,  سالب االبناء احد كان و موجبٌن االبوٌن كال ٌكون عندما. 1

 العامل سالبة االم و سًالرٌ العامل موجب االب ان نستنتج , ما عائلة فً الٌرلان بمرض مصاب طفل والدة. 4

 . الرٌسً

 الصفة. موجب هجٌنو االخر سالب نستنتج ان أحد االبوٌن أذا كان نصف االبناء سالبٌن العامل الرٌسً . 5

C , cch  هً آلٌالت اربعة االرانب فً الفراء بلون ٌتحكم
 , ch

 , ca
آلٌل اما,  الكل على سائد  C آلٌل ٌكون    

cch
 ch على فمط سائد 

, ca   ,آلٌل اما ch
ca على فمط سائد ٌكون   

 .
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 (32) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 االرانب 3

 سائدة المتعددة االلٌالت CC , Ccch , Cch , Cca الفراء لون رمادي

 متنحٌة = cchcch , cchch , cchca الفراء لون فضً

 متنحٌة = chch  ,  chca الفراء لون هماالٌا

 متنحٌة = caca الفراء لون امهك

 
 االرانب فً الهٌماالٌا , الفضً , الرمادي الفراء للون االختباري التضرٌب من الجدول و المالحظة , ان نستنتج

 .  caca امهك فراء ذو ارنب مع ٌتم

مع ( هجٌن الرمادي , الفضً , الهمالٌا)اذا ظهر فً االبناء ارنب امهك نستنتج ان احد او كال االبوٌن    مالحظة 

 . االمهك 

  222 ص:   اىنَٞخ اٗ اجلْٞبد ٍزؼذد اىز٘اسس
التعرٌف  . ةالخلٌ فً الجٌنات من لعدد االضافً او التراكمً التأثٌر نتٌجة الوراثٌة الصفات انتمال هً    

 .  سلزيفخ ثٞئٞخ ػ٘اٍو و ٍزؼذدح عْٞبد عن( مسؤول) تتأثر الصفات متعددة الجٌنات

  ؟ الجٌنات متعددة صفات هً االنسان لدى صفات اغلب ان: 1علل    

ً  البٌئة و بالجٌنات كبٌر حد الى تتأثر النها : 1علل ج  . اٌضا

  ؟ العوامل متعددة صفة البصمات لطرز الخطوط عدد صفة تعتبر : 2علل   

  الرحم لبٌئة جزئٌة بصورة تستجٌب كذلن و المتعددة الجٌنات لبل من كبٌرة بدرجة تعٌنها ٌتم النها : 2علل ج

 (31) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 االنسان 3

 الجلد لون

 العٌون لون

 الذكاء

 الدم ضغط

 الجسم وزن

 االصابع فً  جلدٌةال خطوط عدد

 ال ٌوجد

= 

= 

= 

= 

= 

 كمٌة وراثة

= 

= 

= 

= 

= 

 ال ٌوجد

= 

= 

= 

= 

= 

@A_M_Z_F رحلة التفوق في السادس



 االستاذ رائد العبادي                                                مسالفصل اخلا

353 

 

 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد البذور لون الحنطة 2

 النباتات 1
 الالزم الولت و والثمار البذور انتاج كمٌة

 لنضجها
 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد

 ال ٌوجد جدال ٌو ال ٌوجد والبٌض اللبن و اللحم كمٌة الحٌوانات 4

    

 221 ص:  ادلزؼذدح اجلْٞبد ٍفًٖ٘
الجٌنً التعدد  مع بأشتراكه لكن و المظهري الطراز على طفٌف تأثٌر له ٌكون بمفردة وجد ان الذي الجٌن ان    

 .  الكمٌة بالصفة ٌتحكم ان ٌستطٌع فأنه االخرى الجٌنات من او للٌل عدد

 (اى٘طفٞخ) اىْ٘ػٞخ اىظفبد اىنَٞخ اىظفبد

 . ادلزؼذدح اجلْٞبد ٍِ صٗط ٍِ امضش بها ٌتحكم. 3

ً  ٌكرررون االول للجٌرررل المظهرررري الطررراز. 2  برررٌن وسرررطا

 . االبوٌن

 ٌمكررن ال بررذلن و المسررتمر النرروع مررن تباٌنهررا ٌكررون. 1

  مجامٌع الى التالٌة االجٌال او االول الجٌل توزٌع

 .  محددة مظهرٌة     

  تتأثر ولذلن تام غٌر ٌكون المتعددة الجٌنات نفاد. 4

 .بالبٌئة     

 للهجرائن بالنسربة االول للجٌل المظهرٌة النسبة تكون. 5

 1 : 4 : 6 : 4 : 1  الثنائٌة

 . اجلْٞبد ٍِ صٗط بها ٌتحكم. 3

  تشررررابه  الهجٌنررررة االول للجٌررررل المظهررررري الطررررراز. 2

 . الصفة السائد النمً لالب المظهري الطراز

 ٌمكرن برذلن و المسرتمر غٌرر النروع من تباٌنها ٌكون. 1

 . محددة مظهرٌة مجامٌع توزٌع الى

 

4 . ً   حاالت فً اال)  التام النوع من نفاذها ٌكون غالبا

 ( . للٌلة    

 1 : 3 : 3 : 9 المظهرٌة النسبة تكون. 5

 

  225 – 224 ص:  اىز٘سٝش ٍؼبٍو ادلزؼذدح اٗ اجلْٞبد رؤصري قٞبط
التعرٌف و وراثٌة عوامل الى ترجع التً السكانٌة المجموعة فً التغاٌرات دارمم ٌظهر احصائً ممٌاس هو   

 .  1– صفر بٌن لٌمته تتراوح

اهمٌته  تمدٌر التحسٌن الوراثً المتولع من االنتخاب .     

التوضٌح اجليذٝخ اخلـ٘ؽ ػذد طفخ مثل اى٘ساصخ تأثٌر على ٌدل 1 اىل اقشة التورٌث معامل لٌمة كانت اذا     

0.66 . 

   0.18 اىفبمٖخ رثبثخ يف اىجٞ٘ع اّزبط طفخ مثل اىجٞئخ تأثٌر على ٌدل اىظفش ٍِ لٌمته التربت اذا و             

 . احلٜ اىنبئِ ىجقبء اعبعٞخ الكمٌة الصفة كانت التورٌث معامل لٌمة اخنفؼذ كلما 
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   0.52  ػيٚ اىفبمٖخ رثبثخ يف اجلْبػ ؿ٘ه و,    0.45 اىجـْٞخ اىش٘ٝنبد ػذد ىظفخ التورٌث معامل  لٌمة تكون

 (34) رقم جدول 

 

 228 – 226 ص:  اجلْظ ٗ اى٘ساصخ
 اىنشٍٗ٘عٍ٘بد على الوالعةالجٌنات  طرٌك عن ٌتم اجملٖشٝخ االحٞبء عدا الحٌة الكائنات فً الجنس تحدٌد ان

 .   اجلْغٞخ

 .  اجلغَٞخ اىنشٍٗ٘عٍ٘بدو  اجلْغٞخ اىنشٍٗ٘عٍ٘بد الحٌة الكائنات فً الكروموسومات من نوعٌن هنان

 . XX االخر   الجنس فً متشابهة او XYالجنسً  احد فً مختلفة تكون التً    اجلْغٞخ اىنشٍٗ٘عٍ٘بد. 3

 .A لها ٌرمز و االنثى و الذكر فً متشابهة تكون التً   اجلغَٞخ اىنشٍٗ٘عٍ٘بد. 2

 سلزيف عْظ و االٍشبط ٍزَبصو عْظ تكونها التً االمشاج نوع حسب االفراد فً نوعٌن من االجناس هنان

 . االٍشبط

 تكوٌن خالل الجنسٌة كروموسومات توزٌع عند ٌعطً سوف الذي الجنس هو   االٍشبط ٍزَبصو عْظ. 3

 . االمشاج من نوعا  واحدا   فٌه االمشاج

 تكوٌن خالل الجنسٌة الكروموسومات توزٌع عند ٌعطً سوف الذي الجنس هو   االٍشبط سلزيف عْظ. 2

 .من االمشاج  نوعٌن فٌه االمشاج

 الحٌة الكائنات فً الجنس تحدٌد نظم او طرق

 ثؼغ و اىيجبئِ و االّغبُ فً كما  XX الناثفً االطراز الوراثً و  XY لذكورافً الطراز الوراثً .  أ   
 .  اجلْظ احبدٝخ اىْجبربد ٍِ اىؼذٝذ و حلششادا

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 

 

 

3 

 

 

 

 االنسان

 ال ٌوجد كمٌة وراثة AABB االسود العٌون لون

 ال ٌوجد كمٌة وراثة AaBB  ,  AABb المعتدل البنً

 , aaBB , AAbb الفاتح البنً
AaBb 

 ال ٌوجد كمٌة وراثة

 ال ٌوجد كمٌة وراثة aaBb  ,  Aabb (اخضر) غامك ازرق

 ال ٌوجد كمٌة وراثة aabb فاتح ازرق
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 .  اىـٞ٘س اغيت و اىؼش حششح فً كما   XX الذكور فً و  XY االناثالطراز الوراثً فً . ب  

  اخليذ حٞ٘اُ ّ٘ػني ٍِ و اىجق و اجلشاد اّ٘اع بعض فً كما XX االناث و  XO الذكور الطراز الوراثً فً .ج  

 .  اىفشاشبد بعض و اىذعبط فً كما  XX الذكور فً و  XO ناثاالالطراز الوراثً فً . د   

  

 فً كما,  ط2 اىنشٍٗ٘عٍ٘ٞخ اجملَ٘ػخ صْبئٞخ تكون االناث و . ط اىنشٍٗ٘عٍ٘ٞخ اجملَ٘ػخ احبدٝخ تكون الذكور

 .  اىضّبثري و اىَْو و اىْحو مثل االجنحة غشائٌة رتبة حشرات

  الفاكهة ذبابة فً كما 

 )المسؤول عن تحدٌد الجنس فً الزواحف( . الزواحف فً كما   

 . البكترٌاكما فً    

+F جبمو الخصوبة عامل تمتلن بكترٌا.  أ   
 . رمشٝخخيٞخ  او االخصاب عملٌة خالل م٘إت تتصرف 

 .  اّض٘ٝخخيٞخ او  مَغزيٌ تتصرف  -F خصوبة عامل تمتلن ال بكترٌا. ب  

 X الجندي الكرومودوم عن Y  الجندي الكرومودوم بين االختالفات

 X اجلْغٜ اىنشٍٗ٘عً٘ )Y)شلٞضاد     Y  اجلْغٜ اىنشٍٗ٘عً٘

 انتاج عامل و,  SRY الذكورة تحدٌد جٌن لىع Y ٌحتوي كروموسوم. 3

  . AZF المنوٌة الحٌوانات    

 . بكثٌر اصغر Y كروموسوم ٌكون. 2

 .  التطورٌة الدراسات فً اهمٌة Yلكروموسوم . 1

 . ٌخلو منها. 3

 

 . ٌكون اكبر حجماً . 2

 . لٌس له اهمٌة تطورٌة . 1

 213 – 228 ص:  اىفبمٖخ رثبثخ يف ثبجلْظ ادلشرجـخ اىظفبد
بالجنس المرتبطة الصفات  الجنس كروموسوم على والعةال موروثات عن تعبر التً الصفات هً    

 رثبثخ يف اىؼُٞ٘ ىُ٘ لوراثة دراسته عند ذلن و ثبجلْظ ادلشرجـخ اى٘ساصخ خاصٌة اكتشف من اول ٍ٘سمبُ العالم
  . اىفبمٖخ

 ممٌ ات الوراثة او الصفات المرتبطة بالجنس

  .  الجنسٌة كروموسومات على تمع ثاتهامورو. 3

 .  الذكور فً واحدة بموروثة و االناث فً االلل على بموروثتٌن ةممثل تكون. 2
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       ؟ الذكور فً واحدة بموروثة و االناث فً االلل على بموروثتٌن ةممثل بالجنس المرتبطة الصفة تكون : علل  

 . واالناث الذكور الجنسٌن كال فً X سوماتكرومو عدد اختالف الى ٌرجع ذلن الن :علل ج

 (36) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 

3 

 

 ذبــــابة

 الفاكهه

 العٌون احمر ذكر

 العٌون ابٌض ذكر

X
W

Y 

XwY 

 مرتبطة وراثة

 بالجنس

 سائدة

 متنحٌة

 العٌون حمراء انثى

 العٌون بٌضاء انثى

X
W

X
W

 , X
W

Xw 

XwXw 

 مرتبطة وراثة

 بالجنس

 سائدة

 متنحٌة

 

 االباءفً  الطر  المظهرٌة و الوراثٌة استنتاج و لالبناء المظهرٌة النسب حول مالحظات

 و فقؾ ىألً اى٘ساصٜ ٗ ادلظٖشٛ اىـشاص على الذكور االبناء فً نسبتها و المظهرٌة الطرز تعتمد

 .  احمر او ابٌض عٌونه لون كان مهما ذلن على تأثٌر اي بلأل لٌس

X ّقٞخ اىؼُٞ٘ محشاء االم ان نستنتج ,العٌون حمر الذكور االبناء)جمٌع او كل( او  %100. 3
W

X
W

  . 

 ٕغْٞخ اىؼُٞ٘ محشاء االم ان نستنتج , العٌون بٌض االخر النصف و العٌون حمر الذكور االبناء نصف. 2

X
W

Xw
  . 

XwXw اىؼُٞ٘ ثٞؼبء االم ان نستنتج  , العٌون بٌض كورالذ االبناء جمٌع. 1
  . 

 اثٞغ االة مُ٘ على االناث االبناء فً االبٌض او لون العٌون المتنحٌة الصفة ظهور ٌعتمد  
 .  ىألً اى٘ساصٜ اىـشاص على تعتمد المظهرٌة الطرز نسبة اما اىؼُٞ٘

 

 هنان ثالث احتماالت : ان نستنتج , لعٌونا حمراء االناث االبناء جمٌع. 3

 . ثٞؼبء اىؼُٞ٘و االم  امحش اىؼُٞ٘االب ب. .        محشاء اىؼُٞ٘ ّقٞخو االم  اىؼُٞ٘ اثٞغاالب أ .    

 .   محشاء اىؼُٞ٘ ٕغْٞخو االم  اىؼُٞ٘ محشااالب ج .   

مالحظة بناء الذكور ثم نحدد االب .      لحل هذا االشكل نحدد الطراز الوراثً لألم اوالً من صفات اال  

 محشاء االم و اىؼُٞ٘ اثٞغ االب ان نستنتج , العٌون بٌضاء االخر النصف و العٌون حمراء االناث نصف. 2

 (هذه النسبة مهمة النها ٌمكن ان تحدد الطراز الوراثً لألب و االم منها) . ٕغْٞخ

 (هذه النسبة غٌر مهمة فً المسائل). اىؼُٞ٘ ثٞغ ماال و االب ان نستنتج , العٌون بٌضاء االناث جمٌع. 1
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 االّغبُ يف ثبجلْظ ادلشرجـخ اىظفبد

 التعرٌف وجود من ٌنتج االخضر و االحمر اللونٌن تمٌٌز على المصاب لدرة عدم ٌسبب وراثً مرض هو  

Xc له ٌرمز بالجنس مرتبط متنح جٌن
 (انااللو عمى ممٌزات) . 

Xc بالجنس مرتبط متنح موروث    
المرض اسباب )من المسؤول عن( . 

المرض اعراض )مٌزة االصابة بالمرض( . االخضر و االحمر للونٌن المصاب تمٌٌز عدم    

 (37) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 

 

 

3 

 

 

 

 االنسان

  XcY نااللوا بعمى مصاب ذكر

 

 صفات وراثة

 مرتبطة

 بالجنس

 متنحٌة

X سلٌم او مصاب غٌر ذكر
C
Y سائدة 

X االلوان بعمى مصابة غٌر انثى
C
X

C
 سائدة 

X مصابة غٌر للمرض حاملة انثى
C
Xc سائدة 

 متنحٌة XcXc االلوان بعمى مصابة انثى

 
  ؟ مرة 20 بحوالً االناث فً منها راكث االلوان عمى بمرض الذكور اصابة نسبة تكون : 1علل   

Xc متنحً موروث لوجود تحتاج الذكور فً االصابة ظهور الن :1علل ج
 وجود ٌتطلب االناث بٌنما,  واحد 

 XcXc موروثتٌن
. 

  ؟ المركبات لٌادة عند الحذر االلوان بعمى المصابٌن على ٌجب :2علل   

 .  المرور اشارة فً الموجود االخضر و حمراال اللونٌن تمٌٌز على ممدرتهم عدم بسبب :2علل ج

 االباء الطر  المظهرٌة و الوراثٌة فً استنتاج و لألبناء المظهرٌة النسب حول مالحظات

 كانت مهما فقؾ ىألً اى٘ساصٜ ٗ ادلظٖشٛ اىـشاص ػيٚ ٌعتمد ظهورها عدم او االصابة ظهور  

  . سلٌم او مصاب لألب صفة

XcXc   ٍظبثخ االً ان نستنتج , االلوان بعمى مصابٌن الذكور االبناء او )جمٌع او كل(%100   .3
. 

X .  ىيَشع حبٍيخ االً ان نستنتج , مصابٌن غٌر االخر النصف و مصابٌن الذكور االبناء نصف. 2
C
Xc
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X  ّقٞخ ٍظبثخ غري االً ان نستنتج , مصابٌن غٌر الذكور االبناء جمٌع. 1
C
X

C
  . 

 على تعتمد االصابة نسبة لكن و ٍظبة االة ان تعنً االناث فً بالمرض االصابة ظهور ان  

  . ىألًاى٘ساصٜ  اىـشاص

 . ثبدلشع ٍظبثني االثِ٘ٝ مال ان نستنتج , بالمرض مصابة االناث االبناء جمٌع. 3

 .  ىيَشع حبٍيخ االً و ٍظبة االة ان نستنتج , سلٌم االخر النصف و مصابات االناث االبناء نصف. 2

 هنان ثالث احتماالت   ان نستنتج , مصابات غٌر االناث االبناء جمٌع. 1

 .حاملة للمرض و االم غٌر مصاب االب ب. .           غٌر مصابة نمٌة و االم مصاب  االبأ .    

 . غٌر مصابة نمٌة و االم غٌر مصاب االب ج .   

مالحظة الشكل نحدد الطراز الوراثً لألم اوالً من صفات االبناء الذكور ثم نحدد االب .      لحل هذا ا    

 )االعراض(جرح او خدش حدوث عند دمهم تخثر امكانٌة بعدمالتعرٌف به المصابون ٌتصف وراثً مرض هو    

 مرتبط متنح موروث سببه الذي و  8 رلم عامل ٌدعى الدموي النزف ضد عامل فً نمص لوجود

  . )اسباب المرض( Xh له ٌرمز بالجنس

 ؟ االناث فً راثًالو الدم نزف بمرض االصابة ظهور عدم : علل   

 .  المبكرة الجنٌنً النمو  مراحل فً تموت ربما   (XhXh) بالمرض االصابة لجٌن النمٌة االناث الن : علل ج

 (38) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 االنسان

 XhY الوراثً الدم بنزف مصاب ذكر

 

 ةمرتبط وراثة

 بالجنس

 متنحٌة

 سائدة XHY الوراثً الدم بنزف مصاب غٌر ذكر

 متنحٌة XhXh او مصابة مبكرة سن فً ماتت انثى

 سائدة XHXh مصابة غٌر للمرض حاملة انثى

 سائدة XHXH نمٌة مصابة غٌر انثى
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 االباء ة فًالطر  المظهرٌة و الوراثٌ استنتاج و لألبناء المظهرٌة النسب حول مالحظات

 صفة تكون مهما  .ىألً فقؾ  اى٘ساصٜ اىـشاص ػيٚ ٌعتمد االبناء فً عدمه او االصابة ظهور  

 .  االب

XHXh ىيَشع حبٍيخ االً ان نستنتج , مصابٌن غٌر االخر النصف و مصابٌن االبناء نصف. 3
 . 

 .  XHXH  ّقٞخ  ٍظبثخ غري االً ان نستنتج  , مصابٌن غٌر الذكور االبناء جمٌع. 2

مالحظة حٌث  XhXh ام طرازها الوراثً  ودوجبسبب عدم  الوراثً الدم بنزف الذكور االبناء جمٌع ٌصاب ال   

 .  المبكرة الجنٌنٌة المراحل فً تموت

 على تعتمد صابةاال نسبة لكن ثبدلشع االة اطبثخ على تعتمد االناث فً االصابة ظهور ان    

 .  ىألً اى٘ساصٜ اىـشاص

  ىيَشع حبٍيخ االً و ٍظبة االة ان نستنتج,  مصابات غٌر االخر النصف و مصابات االناث االبناء نصف. 3

 هنان احتمالٌن  نستنتج , مصابات غٌر االناث االبناء جمٌع. 2

  .  حبٍيخ ىيَشعو االم   ٍظبةغرياالب ب.  .           غري ٍظبثخ ّقٞخو االم  ٍظبة االبأ .     

    مالحظة       لحل هذا االشكل نحدد الطراز الوراثً لألم اوالً من صفات االبناء الذكور ثم نحدد االب

 211 ص:  االّغبُ يف ثبجلْظ ٍشرجـخ عبئذح طفخ ٗساصخ.  صبىضبا 
المرض اسباب  XD بالجنس مرتبط سائد موروث  الى ٌرجع والذي الدم مصل فً الفسفور مستوى انخفاض     

المرض ممٌ اتالمرض اعرض  الكساح انواع كبالً  D بفٌتامٌن معالجته ٌمكن ال    العظام فً وضعف وهن    

 (39) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 

3 

 

 االنسان

 XDY بالكساح مصاب رجل

 مرتبطة وراثة

 بالجنس

 ائدةس

 متنحٌة XdY سلٌم او بالكساح مصاب غٌر رجل

 سائدة XDXD  ,  XDXd بالكساح مصابة امرأة

 متنحٌة XdXd سلٌمة او بالكساح مصابة غٌر امرأة
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 االباء الطر  المظهرٌة و الوراثٌة فً استنتاج و لألبناء المظهرٌة النسب حول مالحظات

 طفخ كانت مهما فقؾ ىألً ٗاى٘ساصٜ ادلظٖشٛ اىـشاص ػيٚ فقؾ رؼزَذ عدمها من صابةاال نسبة  
 . االة

 .  XDXD اىظفخ ّقٞخ ٍظبثخ االم ان نستنتج , بالكساح مصابٌن الذكور االبناء جمٌع. 3

 . XDXd  اىظفخ ٕغْٞخ ٍظبثخ االم ان نستنتج , مصاب غٌر االخر النصف و مصابٌن الذكور االبناء نصف. 2

 . XdXd   ٍظبثخ غري االم ان نستنتج , مصابٌن غٌر الذكور االبناء جمٌع. 1

 . ثبدلشع ٍظبة ٝنُ٘اُ احذ االثبء  على ٌعتمد بالكساح االصابة ظهور  

 نستنتج ان هنان ثالث احتماالت  , مصابة االناث جمٌع. 3

 . ٍظبثخ ٕغْٞخو االم  ٍظبةب. االب         .     غري ٍظبثخ ّقٞخو االم ٍظبة االب أ .    

 .  ٍظبثخ ٕغْٞخو االم  غري ٍظبةج . االب   

       مالحظة     لحل هذا االشكل نحدد الطراز الوراثً لألم اوالً من صفات االبناء الذكور ثم نحدد االب

 . ٕغْٞخ خٍظبث االمو  ٍظبةاالب  ان نستنتج,  سلٌم االخر النصف و مصابة االناث نصف. 2

 (هذه النسبة تهمل فً حل المسائل) . ٍظبة غري االبوٌن كال ان نستنتج , مصابة غٌر االناث جمٌع. 1

 214 – 211 ص:  ثبجلْظ ادلزؤصشح اىظفبد
التعرٌف االصابة صفة توارث فً كما الفرد جنس على للصفة المظهري التعبٌر فٌها ٌتولف التً الصفات هً   

  . بالصلع

ً  عنه ٌعبر ال كما و BB النمٌة الحالة فً اال االناث فً الصلع ٌنتج ال : 1علل     متأخرة مرحلة فً اال مظهرٌا

 ؟ العمر من

 فً االناث فً تركٌزه ٌزداد الذي و الجسم فً الذكري الهرمون تركٌز على ٌعتمد الصلع ظهور الن : 1علل ج

 .  العمر من متأخرة مرحلة

  ؟ بالجنس متأثرة صفة صلعبال االصابة تعتبر : 2علل   

 .  فٌه الذكري الهرمون تركٌز و الفرد جنس على ٌعتمد للصفة المظهري التعبٌر الن : 2علل ج

مالحظة  BB , Bb الهجٌنة و النمٌة االفراد فً بالصلع الرجل اصابة ٌسبب مما الرجل فً سائد B الموروث   

 .  bbو النمً  Bb الهجٌن فً الشعر طبٌعٌة كونسائدة حٌث المرأة ت b تكون االبناء االناث فً اما

,,بالجنس المتأثرة الصفات على امثلة فً المرون تكوٌن  الدجاج فً الرٌش شكل و طول  االنسان فً الصلع   

, . األٌرشاٌر الماشٌة فً الشعر لون  االغنام
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حول كتابة الطرا  الوراثًمالحظة  

 صفة رمز ثم      الذكر رمز نستخدم امرأة او رجل لـ الصلع صفة طلب ااذ الوراثً الطراز اكتب سؤال فً. 3 

 .       bb   ,    BB   مثل االنثى او للمرأة بالنسبة الحال كذلن و BB , Bb , bb الصلع

 صفة رمز نكتب فمط    االنثى او      الذكر رمز نستخدم ال شخص او فرد بصٌغة السؤال فً ورد اذا اما. 2

 .   Bbمثل فرد مصابة بالصلع     BB , Bb , bb   الصلع

 صفة رمز نكتب ثم للمرأة XX رمز و,  للرجل XY رمز نستخدم الصلع تخص التً الوراثٌة المسائل فً. 1

 ........  الخ  XXBB ,  XYBb  مثل  BB , Bb , bb الصلع

 (21) رقم جدول

 اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

 

 

 

3 

 

 

 

 

 االنسان

  BB  ,  Bb بالصلع مصاب ذكر

 

  متأثرة وراثة

 بالجنس

 سائدة

  او بالصلع مصاب غٌر ذكر

 الشعر سلٌم

bb 

 

 متنحٌة

 

 متنحٌة BB بالصلع مصابة انثى

  او بالصلع مصابة غٌر انثى

 الشعر طبٌعٌة

bb  ,  Bb سائدة 

 الماشٌة 2

 االٌرشاٌر

  ٌوجد ال الشعر حمراء

  متأثرة وراثة

 بالجنس

 سائدة

 االبٌض و باالسود مبمعة

 الشعر 

 متنحٌة ال ٌوجد

 

 االباء الطر  المظهرٌة و الوراثٌة فً استنتاج و لألبناء المظهرٌة النسب حول مالحظات

  الموروث لونٌحم االبوٌن كال كان اذا فً االبناء الذكور الطبٌعً الشعراو  بالصلع االصابة عدم صفة تظهر. 3
b ًمثل  الوراثً طرازهم فBb  x  Bb    او   75%تكون نسبة االصابة فٌها ,Bb   x    bb  تكون نسبة

 . 50%االصابة فٌها 

 الوراثً طرازهم فً B الموروث ٌحملون االبوٌن كال كان اذا االناث االبناء فً بالصلع االصابة صفة تظهر. 2

 .  25%تكون نسبة االصابة   Bb    x    Bb, او  50%صابة تكون نسبة اال  BB    X    Bbمثل 

ً  بالصلع مصاب االب ان نستنتج االناث االبناء فً بالصلع االصابة صفة ظهرت اذا. 1  . دائما

 . االم غٌر مصابة اذا ظهرت صفة عدم االصابة بالصلع فً االبناء الذكور نستنتج ان . 4

. كال االبوٌن هجٌن اب و احدى البنات مصابة بالصلع نستنتج االن اذا كان احد االبناء الذكور غٌر مص. 5
مهمه

 

@A_M_Z_F رحلة التفوق في السادس



 االستاذ رائد العبادي                                                مسالفصل اخلا

361 

 

 214 ص:  ثبجلْظ احملذدح ىظفبدا
التعرٌف الذكور فً توجد التً و الجسم وظٌفة او التركٌب على ٌؤثر معٌن جٌن الى ترجع التً الصفات هً  

 . االبمار فً بالحلٌ انتاج و الذكور فً اللحٌة نمو صفة مثل فمط االناث فً او فمط

االمثلة فً المفاجىء االرتفاع و الثدي حجم و الناعم الصوت. االنسان ذكور فً اللحٌة نمو و الخشن الصوت   

 . االبمار فً الحلٌب انتاج.  االناث فً الوالدة موعد  التراب عند الدم ضغط

  ؟ عامة بصورة اللحٌة نمو فٌها ٌحدث ال االنسان اناث :1علل   

 .  الوجه شعر لنمو الالزمة الهرمونات افراز استطاعتها عدم سببب :1علل ج

   ؟ ثبجلْظ ٍشرجـخ لٌست و ثبجلْظ زلذدح الصوت نعومة او الصوت خشونة صفة :2علل   

 مثل فمط االناث او الصوت خشونة مثل فمط الذكور اما فمط واحد جنس فً تؤثر الصفات هذه الن :2علل ج

 . بالجنس

 218 – 214 ص:  اى٘ساصٜ اىؼج٘س ٗ االسرجبؽ
باطاالرت .  بعضها مع التورٌث الى تمٌل التً آاللٌلٌة الجٌنات من اكثر او اثنٌن وجود حالة هً    

 بعضها عن تفصل لكن و حرة بصورة تتوزع ال و اىنشٍٗ٘عً٘ ّفظ طول على تمع المرتبطة الجٌنات ان

 .  اى٘ساصٜ ثبىؼج٘س

 ثبجلْظ احملذدح اى٘ساصخ ثبجلْظ ادلزؤصشح اى٘ساصخ ثبجلْظ ادلشرجـخ اى٘ساصخ

 على موروثاتها تمع. 3

 الجنسٌة الكروموسومات

 

 الى لظهورها الصفة تحتاج. 2

 و الذكور فً واحدة موروثة

 . االناث فً موروثتٌن

  كال فً الصفة تظهر. 1

 الجنسٌن    

 فً بالهرمونات تتأثر ال. 4

 . الجسم    

  الكساح و االلوان عمى ثلم. 5

 على موروثاتها تمع. 3

 الجسمٌة الكروموسومات

 

 الى لظهورها تحتاج. 2

 الجنسٌن كال فً موروثتٌن

 

 . الجنسٌن كال فً تظهر. 1

 

 بالهرمونات ظهورها ٌتأثر. 4

 الجسم فً    

 االنسان فً الصلع مثل. 5

  على موروثاتها تمع. 3

 او الجسمٌة الكروموسومات   
 . نسٌةالج

 الى لظهورها تحتاج لد. 2

 لد او الجنسٌن فً موروثتٌن

 .بالجنس مرتبطة تكون

  الذكور فً الصفة تظهر. 1

 . فمط االناث فمط او

  فً بالهرمونات تتأثر. 4

 . الجسم   

 و الذكر فً اللحٌة نمو مثل. 5

 االناث فً الناعم الصوت
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الوراثً العبور فٌها ٌتبادل الذي و االختزالً االنمسام من االول التمهٌدي الطور خالل تحصل ظاهرة هو   

 .  DNA من جزٌئات ضمنها من و االجزاء بعض المتماثالن الكروموسومان

. ٍ٘سمبُ العالم هو اىؼج٘س اى٘ساصٜ و االسرجبؽظاهرة  اكتشف من اول

 المندلية الصفات االرتباط و المرتبطة او الصفات بين قارن

ادلْذىٞخ اىظفبدادلشرجـخ اىظفبد

 . الكروموسوم نفس طول على جٌناتها تمع. 3

.بالعبور تنفصل لد حرة بصورة فٌها الجٌنات تتوزع ال. 2

 وفئتٌن االمشاج من كبٌرة فئتٌن تعطً الثنائً التهجٌن فً. 1

 . الجدٌدة االتحادات من ناتجة االمشاج من صغٌرة

  مختلفة كروموسومات على جٌناتها تمع. 3

.االول مندل لانون حسب حرة بصورة تتوزع. 2

 . االمشاج من متساوٌة فئات اربع تعطً. 1

 (23) رقم جدول

اىظفخ ّ٘ع اى٘ساصخ ّ٘ع اى٘ساصٜ اىـشاص ادلظٖشٛ اىـشاص اىنبئِ د

3

البزالٌا

الحلوة

 البنفسجٌة االزهار لون

العبور و االرتباط

سائدة

متنحٌة الحمراء االزهار لون

سائدة طوٌلة لماحال حبوب

متنحٌة مستدٌرة اللماح حبوب

P    ,     P
P    ,     p

p

p

L     ,     L

L     ,     l

l
l
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 النتائج تفسٌر و االرتباط على مثال

  االزهار احمر بزالٌا نبات             X االزهار بنفسجٌة حلوة بزالٌا نبات                         

 مستدٌرة اللماح حبوب و                         طوٌلة اللماح حبوب و                             
                                        P1             p  l                                                           P  L     

                         p  l                                                           P  L                                                  

 اختزالً انمسام                                                                     

           G1 

F 1                                                 P  L                                                                                 

                                                                      P  l 

 لطوٌ لماح حبوب و بنفسجٌة ازهار بزالٌا                                                   %100

 

 االزهار احمر بزالٌا نباتX               االزهار فسجًبن بزالٌا نبات                          

 مستدٌرة لماح حبوب و                     طوٌلة لماح حبوب و                             
P2                 p  l                                                         P  L                                            

                           p  l                                                         p  l                                            

                      G2 

 

 

 
F2       P  L            +         p  l          +         p  L          +         P  l                                     

              p  l                        p  l                     p  l                      p  l                                  

  بنفسجٌة طوٌلة         حمراء مستدٌرة           حمراء طوٌلة           بنفسجٌة مستدٌرة                   

فسر او علل النتائج اىؼج٘س بسبب اىؼذد قيٞيخ نباتات المختلفة حٌث هنان فً التضرٌبٌن ظهور نباتات بنسب    

 ؟ االسرجبؽ بسبب اىؼذد مضريح نباتات

 تكون    p  L,    lP العبور من الناتجة االمشاج من اعلى بنسبة ولدت  p  l,   p  L  االبوٌة  االمشاج الن

 يأل ثابتة بنسبة للجٌنات االبوٌة باالتحادات  لألحتفاظ ٌمٌل االبوٌة االمشاج فً االرتباط ان حٌث.  للٌلة بأعداد

 .  p  l,  p  L  مرتبطٌن   جٌنٌن

                               

الوراثً العبور لٌمة ( %      ) =                                       =    

                                 

P  L p  l 

PL pL pl 

Pl pL 

 تزالًاخ أنمسام

 x  100  الجدٌدة االتحادات عدد

 النسل  ألفراد الكلً المجموع
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الخرٌطة وحدة العبور من 1% لٌمة تمثل منها حدةو كل ان و الكروموسومات على الجٌنات بٌن المسافة هً   

 .جٌنٌن  بٌن

 احتمال زاد المسافة زادت كلما و  اىنشٍٗ٘عً٘ ػيٚ ٍؼْٞني عْٞني ثني ادلغبفخ ٍغ ٌتناسب العبور ممدار ان

 .  ٍشرجـخ تكون المرٌبة الجٌنات بٌن اىؼج٘س ولوع

  .  ػ٘اٍو ثٞئٞخو  ػ٘اٍو ٗساصٞخالعبور الوراثً هً  نسبة على المؤثرة العوامل

  . اى٘ساصٞخ اىؼ٘اٍو. 3

      االنتخاب. ج             الكٌمٌاوٌة المطفرات. ب        االنمالب منها و الطفرات.  أ     اىجٞئٞخ اىؼ٘اٍو. 2

  السٌنٌة االشعة. ي                 الحرارة درجة. و        العمر. هـ          الجنس. د                            

 243 – 218:  اىغبٝز٘ثالصٍٞخ اى٘ساصخ
التعرٌف لعضٌات ذاتً تضاعف حدوث من الوراثٌة معلومات انتمال ٌتضمن التورٌث من مندلً غٌر شكل هً   

 .  غٌرها و الخضر البالستٌدات و الماٌتوكوندرٌا مثل ساٌتوبالزمٌة

 الدايتوبالزم  DNA و النواة  DNA بين قارن

DNA   اىْ٘اح DNA   ًاىغبٝز٘ثالص 

 . بروتٌن على ٌحتوي. 3

 .  النواة حمٌمٌة الخالٌا نواة فً موجود. 2

 .  بروتٌن على ٌحتوي ال. 3

 و الماٌتوكوندرٌا مثل العضٌات بعض فً موجود. 2

 .  غٌرها و الخضراء البالستٌدة

 

 الساٌتوبال م DNA ممٌ ات

  الخضر البالستٌدات و الماٌتوكوندرٌا مثل العضٌات بعض فً النواة خارج ٌوجد. 2    .  البروتٌن من مجرد. 3

 .  النواة DNA عن النٌوكلٌدات تسلسل فً واضحة اختالفات ٌحتوي. 1

 . الوراثً بالتعبٌر لٌامه امكانٌة. 5   .      البدائٌات فً فهاتضاع عملٌة تشبه فٌه التضاعف عملٌة. 4

مثال عن الوراثة الساٌتوبال مٌة مادة افراز على بمابلٌته اٗسٝيٞب نوع من البرامٌسٌوم سالالت بعض تمتاز    

 .  اىرباٍٞغني تدعى الماء فً تنتشر سامة

 (مٌ ة البرامٌسٌوم نوع اورٌلٌا).  ريحمج واحدة نواة و طغريربُ نواتان اورٌلٌا نوع لبرامٌسٌوم

البرامٌسٌن السالالت افرادتمتل فً الماء و  , تنتشر (منشأ) اورٌلٌا نوع من البرامٌسٌوم ٌفرزها سامة مادة هً   

 .   (ة او التأثٌرهمٌال)ا النوع لنفس العائدة االخرى

 . ثبحلغبط ٌدعى ٌموت الذي البرامٌسٌوم اما برواىق بالبرامٌسٌوم اىرباٍٞغني دلبدح المنتج البرامٌسٌوم على ٌطلك
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كابا دلائك انها ٌعتمد )مولع( فً ساٌتوبالزم البرامٌسٌوم الماتل توجد صغٌرة دلائك او جسٌمات عن عبارة هً   

 سالالت تمتل سامة مادة بأنتاج تموم )تركٌب( ملتهمه فاٌروسات على تحوي ربما و البكترٌا تشبه
. (الكٌمٌاوي التركٌب) بروتٌن و DNA على  كابا دلائك تحتوي (اهمٌة) الحساس البرامٌسٌوم

 حساساو شروط كون البرامٌسٌوم حساس  البرامٌسٌوم ٌكون متى

 . كابا دلائك على احتوى ان و حتى kk نمً المتنحً الجٌن ٌكون عندما. 3

 . اكاب دلائك على ٌحتوي ال لكنKk   هجٌن او KK سائد نمً الجٌن ٌكون عندما. 2

 او شروط كون البرامٌسٌوم لاتال   لاتال   البرامٌسٌوم ٌكون متى

.    KK  ,  Kk الحالتٌن فً K للمتل السائد اآللٌل ٌمتلن عندما. 2          .     كابا دلائك على ٌحتوي عندما. 3

ً     kk البرامٌسٌوم ٌكون :1 علل     ؟ كابا دلائك وجود عند حتى حساسا

 .  االنمسامات من للٌل عدد بعد ٌفمدها حٌث كابا بدلائك االحتفاظ ستطٌعٌ ال النه :1علل ج

ً  كابا دلائك من ٌخلو الذي  KK , Kk   البرامٌسٌوم ٌكون :2علل      ؟ حساسا

 .  الخلٌة فً منها للٌل جزء بوجود اال كابا بكترٌا ٌنتج ان ٌمكن ال K   السائد اآللٌل الن :2علل ج

 متبادلال االخصاب عملٌة حاالت

   عبٝز٘ثالصٍٜ رجبده ػَيٞخ فٖٞب حيظو ٗ اىزٜ اٗ ى٘قذ ؿ٘ٝو اٗ ٗقذ مبيف االقرتاُاٗ  االخظبة ػَيٞبد.  أ
 من كبٌرة كمٌة بتبادل تسمح ألن كافٌة الحساسة و الماتلة الساللتٌن بٌن االلتران فترة تكون عندما. 3

 .  الممترنٌن بٌن الفردٌن  الساٌتوبالزم

. الساٌتوبالزم طرٌك عن تورث المتل صفة ان على ٌدل مما قبريزبُ عالىزبُ رْزظ االلتران اكتمال بعد. 2

 عبٝز٘ثالصٍٜ رجبده ػَيٞخ فٖٞب ال حيظو اٗ ى٘قذ قظري اٗ ٗقذ غري مبيف ٗ اىزٜ اٗ االقرتاُ االخظبة. ة
 ٌحدث الحساس الفرد تلل جنبلت ذلن و مالئمة ظروف فً لصٌرة لفترة حساس بأخر لاتل فرد ٌمترن عندما. 3

 .  الساٌتوبالزم فً تبادل عملٌة ٌحصل ان دونالنووٌة  المادة تبادل

لكن و Kk الهجٌنة الحالة فً السائد اآللٌل تحمل حغبعخ عالىخ الحساس الفرد ٌعطً االلتران انتهاء بعد. 2

. كابا دلائك وجود عند Kk قبريخ عالىخ ٌعطً الماتل الفرد اما,  كابا دلائك تنمصها

.  الساٌتوبالزم طرٌك عن تورث المتل صفة ان على نستدل ب  الحالة فً
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 245 – 243 ص:  اىـفشاد
الطفرة ٌكون لد التغٌر هذا و DNA الـ من لجزىء او لجٌن النتروجٌنٌة المواعد تتابع فً مفاجىء تغٌر هً   

 ً  .  جدٌد مظهري و وراثً طراز بظهور مصحوبا

 . اجلغَٞخ اىـفشادو  ٍشٞغٞخ ؿفشاد هً الخالٌا مستوى على الطفرات من ننوعٌ هنان

 الى تنتمل ان ٌمكن , نفسة الحً الكائن فً تؤثر ال,  االمشاج التناسلٌة الخالٌا فً تحدث  ٍشٞغٞخ ـفشاداى. 3

 .  اوالده

 , اوالده الى تنتمل او تورث ال , نفسة الحً الكائن فً تؤثر , الجسدٌة الخالٌا فً تحدث  اجلغَٞخ اىـفشاد. 2

 .  (اعطً مثاالً طفرة مشٌجٌة) االنسان لدى الدم و الجلد سرطان انواع بعض مثل

 . ادلفٞذح اىـفشادو  اىؼبسح اىـفشاد اهمٌتها حسب الطفراتهنان نوعٌن من 

,  االغنام فً افاالطر لصر , الفاكهة ذبابة فً االجنحة اختزال مثل للفرد مضرة تكون   اىؼبسح اىـفشاد. 3

اعطً ) الوالده لبل الجنٌن موت الى تؤدي ممٌتة تكون او االنسان فً والمتالزمات االمراض

 .  (مثالً طفرة ضارة فً

 الناحٌة من و البماء و التكاثر و التكٌف فً للفرد مفٌدة مظهرٌة طرز ظهور الى تؤدي   ادلفٞذح اىـفشاد. 2

 .  (اعطً مثالً طفرة مفٌدة فً) نوعٌته تحسٌن و النباتً و وانًالحٌ االنتاج زٌادة مثل االلتصادٌة

 . رئٌسٌن نوعٌن الى  الكروموسومٌة الطفرات تمسم.  معٌن كروموسوم مستوى على تحدث

  اىنشٍٗ٘عٍ٘بد ػذد يف رغرياد اىل رشعغ ؿفشاد. 3
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 حمٌمًغٌر الكروموسومً التعدد.  أ ٌوجد او,  3 – س2 مفمود واحد كروموسوم ٌوجد الحالة ههذ فً   

 .  3+  س2 زائد كروموسوم

تام كروموسومً تعدد. ب . س1  فٌصبح كاملة كروموسومٌة مجموعة زٌادة هو     

  اىنشٍٗ٘عٍ٘بد يف رشمٞجٞخ رغرياد اىل رشعغ ؿفشاد. 2

  الجٌنات عدد فً تغٌر.  أ    

 . الكروموسوم من زءج فمد ٌعنً    اىفقذ. 3       

 . للتكرار لابلة الكروموسوم من لطعة هنان ان ٌعنً   اىزؼبػف. 2       

الجٌنات ترتٌب فً تغٌر. ب     

   نفسة الكروموسوم مع مجدداً  ٌتحد ثم ٌنعكس و معٌن كروموسوم من جزء انكسار عملٌة هو   االّقالة. 3       

 .  له مماثل غٌر كروموسوم  مع ٌتحد و معٌن كروموسوم من جزء انكسار عملٌة هو   االّزقبه. 2       

المنغولٌةاو  داون متال مة الزوج على كروموسوم اضافة تسبب طفرة من ناتجة وراثٌة حالة هً    

 . 23 اىنشٍٗ٘عٍٜ٘

  ؟ كروموسومٌة طفرة المنغولٌة اعتبار  :علل   

 االختزالً االنمسام خالل نظٌرة عن  23روموسومً فً الزوج الك الكروموسوم انفصال عدم بسبب  :علل ج

 .  نالص كروموسوم على اخرى مشٌج و اضافً كروموسوم على االمشاج احد احتواء الى ٌؤدي مما

  

 . ادلؼبػفخ اىـفشادو  اىْقـٞخ اىـفشاد هما نوعٌن الى الجٌنٌة الطفرات تمسم

 التً و )المٌزة( بأخرى واحدة نٌوكلوتٌده استبدال او اضافة او حذف من الناتجة راتالطف هً   اىْقـٞخ اىـفشاد. 3

 .  واحد وراثً مولع الى تعود

الحذف طفرة.  أ  . معٌن جٌن فً واحدة نٌوكلوتٌدة فمد فٌها ٌتم التً الطفرة هً      

االضافة طفرة. ب . معٌن نجٌ الى واحد نٌوكلوتٌد ادخال فٌها ٌتم التً الطفرة هً    

االستبدال طفرة. ج .  اخر نٌوكلوتٌد محل واحد نٌوكلوتٌد فٌها ٌحل التً الطفرة هً     

االستبدال طفرات أنواع 

 . الكامنة االستبدالٌة الطفرة. 2.                     المؤثرة االستبدالٌة الطفرة. 3                

 . المثبطة االستبدالٌة الطفرة. 4.                    ةالصامت االستبدالٌة الطفرة. 1                

@A_M_Z_F رحلة التفوق في السادس



 االستاذ رائد العبادي                                                مسالفصل اخلا

367 

 

 من للجٌن النتروجٌنٌة المواعد من واحد زوج من اكثر تأثر تتضمن التً الطفرات هً   ادلؼبػفخ اىـفشاد. 2 

 .  الموروث من جزيء استنساخ تكرار خالل

اال احة طفرة االمٌنة لالحماض المتبمٌة للكودونات الصحٌح غٌر التشكٌل فمد الى تؤدي التً الطفرة هً   

 فً خطٌرة تأثٌرات مسببة معٌن لجٌن نٌوكلوتٌد اضافة او فمد من ناتجة هً و معٌن لبروتٌن
 . (االهمٌة) البروتٌن وظٌفة

الكودون او تخص التً و  RNA او  DNA من جزيء فً نٌوكلوتٌدات او نتروجٌنٌة لواعد ثالث تسلسل هو   

 .  واحد امٌن لحامض راثٌةالو المعلومات تشفر

11 بٌن الفاكهة ذبابة فً لموروث الذاتٌة الطفرة حدوث معدل ٌبلغ
-6

– 11
-5

   111111 لكل واحدة مرة اي  

 . الواحد الجٌل فً ٍ٘سٗس ٍيُٞ٘ -

 .  ادلـفشٓ اىؼ٘اٍو لبعض التعرض ٌزداد و .  1% - 3%بٌن ما الفاكهة ذبابة فً للطفرة الكلً معدل ٌتراوح

 المطفرة ملالعوا

 .  السٌنٌة االشعة مثل المؤٌنة االشعاعات. 2    .  البنفسجٌة فوق االشعة مثل العالٌة الطالة ذات االشعاعات. 3

 . الفورمالدٌهاٌد و الحدٌد امالح و النتروز حامض مثل الكٌمٌاوٌة المواد بعض. 1

 الطفرات مضادات

 او  DNA الـ تضاعف عملٌة ضمن دور لها عوامل وا مثبطة او معطلة عوامل هً   احلٞ٘ٝخ ادلضجـبد. 3

 . DNA فً الضرر اصالح عملٌة ضمن دور لها اخرى عوامل

 . غالمه عوامل و االكسدة مضادات مثل المطفرات على مباشر بشكل تعمل مضادات هً   ادلجبششح ادلضجـبد. 2

المطفرة العوامل معدل ٌزداد الٌها التعرض عند التً ٌمٌاوٌةالك العوامل و الفٌزٌائٌة العوامل من مجموعة هً   

 و النتروز و السٌنٌة االشعة و بنفسجٌة فوق االشعة مثل معٌن موروث فً طفرة حدوث
 )اعطً مثاالً عامل مطفر( . الفورمالدٌهاٌد و الحدٌد امالح

 246– 245 ص:  االّغبُ يف اٗ اى٘ساصخ اىجششٝخ اى٘ساصخ
 ؟ االخرى الوراثة علم بفروع ممارنة ببطىء ناالنسا وراثة علم تطور لد علل:   

 .  المجال هذا فً الباحثٌن تواجه التً الصعوبات من العدٌد لوجود علل: ج

  االّغبُ يف اى٘ساصخ دساعخ رلبه يف اىجبحضني ر٘اعٔ اىزٜ اىظؼ٘ثبد ٕٜ ٍب
 الصفات نماوة من لتأكدا ٌصعب بالتالً و االحتماالت جمٌع ظهور الى ٌؤدي ال البشرٌة العوائل حجم صغر. 3

 .  الوالدٌن

 الصفات تتبع جعلمما ٌ,  طوٌلة سنوات الرشد سن ٌصل ان الى والدته منذ الواحد الجٌل عمر ٌستغرق. 2

 . طوٌل ولت ٌستغرق الالحك الجٌل فً المدروسة
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 مسٌطر زاوجاتت وفك فٌها او توجٌهها التحكم ٌمكن ال التً الشخصٌة االمور من االنسان فً الزواج ٌعتبر. 1

ً  علٌها  .تجرٌبٌا

 . كالسٌادة المواكبة الالمندلٌة للوراثة تخضع و لكنها المندلٌة للوراثة ٌخضع ال البشرٌة الصفات من العدٌد. 4

 .  االخرى بالكائنات ممارنة االنسان فً الكروموسومات عدد كثرة. 5

 البشر فً الوراثة دراسة تعتمدعلى ماذا 

 تجمٌع و النسب شجرة رسم خالل من االجٌال عبر االلارب و االفراد فً الصفات فاءاخت او ظهور مالحظة. 3

 . المدروسة بالصفة الصلة ذات العوائل من العدٌد كذلن و عائلة مستوى على االحصائٌة البٌانات

 . السرٌري للطب لاعدة تعتبر التً البٌئة مع التداخالت و الجٌنٌة التكرارات فً التغاٌرات دراسة. 2

 بوظٌفة ربطها و للموروث النتروجٌنٌة المواعد تتابع معرفة خالل من الحدٌثة الجزٌئٌة بالتمنٌات االستعانة. 1

 . الموروث ذلن

 246 ص:  اىْغت عغالد
التعرٌف .  على مدى عدة اجٌال العائلة فً معٌنة صفة تورٌث لمتابعة ٌستخدم مخطط هو   

 سبالن سجالت فً الخطوط و معانً االشكال

 . االناث الى تشٌر اىذٗائش. 2                                   .  الذكور الى ٌشٌر ادلشثغ .3

 . الشخص لدى صفة او حالة وجود الى تشٌر اىقبدتخ اىذائشح اٗ ادلشثغ. 1

 . الشخص لدى الصفة او الحالة وجود عدم الى تشٌر اىفبحتخ اىذائشح اٗ ادلشثغ. 4

  االجٌال توالً الى تشٌر اىشٍٗبّٞخ االسقبً. 6                    الزواج الى ٌشٌر اىذائشح ٗ ادلشثغ ثني االفقٜ اخلؾ. 5

 . الوالدة وفك الٌمٌن الى الٌسار من ترتٌبهم ٌتم االوالد الى ٌشٌر اىؼَ٘دٛ اخلؾ. 7

 249 ص:  االّغبُ يف ادلشػٞخ االخزالالد ٗ اجلغَٞخ اىظفبد ثؼغ ر٘اسس
 التعبٌر تحلٌل اي اىز٘اسس امنبؽ تحلٌل خالل من االنسان فً الوراثٌة االختالالت و الصفات ثتوار دراسة ٌتم
 .  اىْغت عغالد بوساطة اجٌال لعدة الجٌنات عن

 جسمً كروموسوم على عنها المسؤول الجٌن ٌمع التً و االنسان فً الجسمٌة السائدة الصفات معاٌٌر

 .  المتتابعة االجٌال اصابة. 2                 . متكافىء كراربت االناث و الذكور فً الصفة تنتمل. 3

 .  مصاب فرد فٌه ٌوجد ال الذي الجٌل بعد انتمال تولف. 1

 جسمً كروموسوم على عنها المسؤول الجٌن ٌمع التً و االنسان فً الجسمٌة المتنحٌة الصفاتمعاٌٌر

 العمر لبل الموت سبب اذا اال الجٌن نمل بأمكانها مصابةال االفراد و متكافىء بتكرار االناث و الذكور اصابة. 3

 . التكاثري
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 . االجٌال من لعدد تختفً ان الصفة بأمكان. 2

 .  الصفة ٌمتلكان او او هجٌن الزٌجة متباٌنً ٌكونان المصاب الفرد والدي ان. 1

 االندان في المتنحية و الدائدة االختالالت و الجدمية الصفات لبعض جدول

 ادلزْحٞخ اىظفبد اىغبئذح بداىظف د

 الطبٌعٌة الحالة االطراف لصر و المزمٌة 3

 الطبٌعٌة الحالة االصابع لصر 2

 (مصاب غٌر) الطبٌعٌة الحالة الثدي سرطان 1

 (موجود غٌر الشك) مستدٌر المشمولة الذلن 4

 النمش وجود عدم النمش وجود 5

 الملتصمة االذن حلمة الحرة االذن حلمة 6

 النونة وجود عدم الخد او الذلن فً النونة جودو 7

 مستمٌم الناتىء الشعر خط 8

 (مصاب غٌر) الطبٌعٌة الحالة (الرلص داء) الزفن مرض 9

 الطبٌعٌة الحالة الدم مصل فً الكولسترول زٌادة 31

 متذوق غٌر كاربامٌد ثاٌو فٌنٌل مادة تذوق 33

 ٌةالطبٌع الحالة الكلٌة فً االكٌاس تعدد 32

 المدم و الكف فً اصابع خمسة وجود االصابع زٌادة 31

 االدرار اسوداد حالة الطبٌعٌة الحالة 34

 االرادٌة الحركات تنسٌك على المدرة عدم حالة الطبٌعٌة الحالة 35

 الحوصلً التلٌف مرض الطبٌعٌة الحالة 36

 ساكس - تاي مرض الطبٌعٌة الحالة 37

 الدم فً الحلٌب كرس تجمع الطبٌعٌة الحالة 38

 الحامضً كٌتون الفنٌل ادرار الطبٌعٌة الحالة 39

 (الكبرى الثالسٌمٌا) المتوسط االبٌض البحر الدم فمر الطبٌعٌة الحالة 21
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او اعطً مثاالً .ٌكون السؤال على الجدول هو ما نوع الصفة سائدة او متنحٌة ,   مالحظة   

251 ص:  االّغبُ مشٍٗ٘عٍ٘بد

او الذاتٌة الجسمٌة موسوماتالكرو االنسان فً الجنس بتعٌٌن مباشرة عاللة لها لٌس التً الكروموسومات هً   

 .  زوج  22عددها  و, 

الجنسٌة الكروموسومات .  االنسان فً الجنس بتعٌٌن مباشرة عاللة لها التً الكروموسومات من زوج هً   

 ومٌرالسنتر موضع حسب االنسان فً الكروموسومات انواع

.  الوسط من المرٌبة السنترومٌر ذات الكروموسومات. 2                .  السنترومٌر وسطً الكروموسوم. 3

 . السنترومٌر طرفٌة الكروموسومات. 4 .      الطرف من المرٌبة السنترومٌر ذات الكروموسومات. 1

من مجامٌعالى  اىغْرتٍري ٍ٘ػغ و اىنشٍٗ٘عً٘ ؿ٘ه اساس على االنسان كروموسومات رتبت

.   XX  او  XY الجنس كروموسومات من زوج, و    G                      A   الجسمٌة الكروموسومات

253 ص:  اى٘ساصٞخ االٍشاع رشخٞض

  االنسان فً الوراثً االمراض تشخٌص طرق هً ما

.      السلً او االمنٌونً السائل بزل طرٌمة. 3

.  الرحم بطانة فً الوالعة الكورٌونٌة الخمالت حصف طرٌمة. 2

252 – 253 ص:  اى٘ساصٞخ االٍشاع ثؼغ اػشاع ختفٞف

 االنسان فً الوراثٌة االمراض ببعض االصابة اعراض تخفٌف طرق هً ما

. كٌتونٌورٌا فنٌل مرض مثل الغذائً االٌض امراض لبعض توصف   اىغزائٞخ احلَٞخ. 3

ٌخضع المرٌض لعدد من الجلسات حٌث,  )اعطً مثاالً(الحوصلً التلٌف لمرضى توصف   اىـجٞؼٜ اىؼالط. 2

 .   الرئتٌن من المخاطٌة المواد لطرد الصدر و الظهر على الطرق عملٌةفٌها  تستخدم
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  تجلط بروتٌن حمن و,  السكري البول لمعالجة االنسولٌن حمن مثل   االٍشاع ىجؼغ ٍؼْٞخ حقِ اعزخذاً. 1

 . )اعطً مثاالً( الوراثً الدم نزف مرضى  الجةلمع الدم

 . محدودة حاالت فً الوراثٌة االختالالت اصالح لغرض  ىيغْني اجلشاحٞخ اىؼَيٞبد ثؼغ اعشاء. 4

 .المرض  اعراض لتخفٌف وظٌفته فً المصور ٌعانً الذي الجٌن استبدال الى تهدف   ثبدل٘سٗصبد ادلؼبجلخ. 5

 252 ص:  اى٘ساصٞخ االعزشبساد
التعرٌف   المحتملة الخطورة لتجنب الممكنة االختبارات تمدٌم و العائلة فً الوراثً للمصور تحلٌل هً   

الوراثً المستشار اهمٌة او وظٌفة   

 .  الوراثة لوانٌن حسب العائلة فً الوراثٌة االختالالت تكرار خطر حساب.  أ

 .    اختٌارات من ٌتخذونه ما و دهماوال لها ٌتعرض لد التً المشكالت حول االباء توجٌه. ب

 .المحتملة االصابة عوامل خفض كٌفٌة حول للعائلة النصح تمدٌم. ج

 فٌها الوراثٌة االستشارة تمدٌم ٌمكن التً المجاالت

 . الوراثٌة باالمراض العائلة افراد بعض اصابة مدى معرفة. 3

 . محتملة ةوراثٌ امراض من العمومة ابناء زواج الٌه ٌؤول ما معرفة. 2

  المتكررة االجهاض حاالت فً االستشارة تمدٌم. 4        . او تأخره الجنسً التكوٌن انتظام عدم سبب معرفة. 1

 . االشعاع و االدوٌة مخاطر بمعرفة الرغبة حالة فً. 6       .               االبوة تعٌٌن فً الرغبة حالة فً. 5

 252 ص:  اىجششٛ اجلًْٞ٘
 . االنسان كروموسوم فً النتروجٌنٌة المواعد ازواج من ٍيٞبس 3.3 نحو تتابع البشري الجٌنوم ٌضم

االحٌائٌة المعلوماتٌة الحاسوب برمجه نحو االحٌاء علماء فٌه ٌسعى الذي و االحٌاء علم حمول احد هو   

 وجود اماكن تولع و DNA الـ نٌوكلٌوتٌدات تتابعات تفسٌر و تحلٌل فً للمساعدة

 .  المختلفة النٌوكلٌوتٌدات بٌن الممرنة و بها تتحكم التً الوظائف و الجٌنات

 ىي٘ساصخ اجلضٝئٜ االعبط
 251 ص : DNA اىْ٘ٗٛ احلبٍغ ػِ اىنشف

 DNAأو الكشف عن الحامض النووي  الوراثٌة المادة هو DNA الـ ان اثبتت التً التجارباو  الدراسات

ً  عامالً  هنان ان بٌنت    اىجنرتٝب ػيٚ مشٝفٞش جتبسة. 3  انواع بٌن المتل لابلٌة نمل استطاع حٌث,  للتحول وراثٌا

 .  البكتٌرٌة الخالٌا من

 . البكترٌا فً التحول عملٌة عن المسؤول البروتٌن لٌس و  DNA الـ ان بٌنت    افشٛ جتبسة. 2
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 تنملها التً الوراثٌة دةالما هو البروتٌن امDNA  كان اذا لمعرفة اختباراً  اجرٌا   شٞظ ٗ ٕريشٜ جتبسة. 1

 . الرواشح

  شٌس و هٌرشً تجربة خطوات

 اما P32 المشع الفسفور استخدم حٌث,  الراشح فً البروتٌن عن DNA لتمٌٌز المشعة النظائر استخدام تم.  أ

 انفراد على المشع الكبرٌت و الفسفور تحوي التً الرواشح تركا ثم.  للبروتٌن استخدم S35المشع الكبرٌت

 . المولون بكترٌا ٌبلتص

 . خاص خالط بوساطة الخالٌا عن الراشح اغلفة ازالة تم. ب

 . المركزي الطرد آلة بأستخدام البكترٌا عن الرواشح فصلت. ج

التجربةالتً توصل الٌها من  نتٌجة . البكترٌا دخال لد البروتٌن من الملٌل و الراشحDNA  جمٌع ان   

التجربة من االستنتاج وال النووي الحامض هو فٌها تضاعف و البكتٌرٌة الخالٌا اصاب الذي لراشحا جزء    

 . البروتٌن

 256 – 254 ص:  DNA اىا رشمٞت
 .   DNA اى٘ساصٞخ ادلبدح لتركٌب مشٝل و ٗارغُ٘ العالمان توصل  1953 عام فً

   DNA الـ تركٌب

 . مزدوج حلزون شكلعلى  االخرى حول احداهما تلتف متعاكستٌن سلسلتٌن من ٌتكون. 3

 ( الهٌدروجٌنٌة االواصر اهمٌة) الممابلة السلسلة فً العاللة ذات المواعد مع السلسلتٌن الحدى النتروجٌنٌة المواعد ترتبط. 2

 .  ٕٞذسٗعْٞٞخ اٗاطش بوساطة

 . رغبَٕٞخ ثؤٗاطش السلسلتٌن كل فً الفوسفات مجامٌع و السكر حلمات ترتبط بٌنما. 1

 عضٝئبد اسثغ من النٌوكلٌوسوم تتكون و,   اىْٞ٘ميٞ٘عً٘ من وحدات من تتشكل    ٍبرنياىنشٗ ٍبدح رشمٞت

 .   DNA الـ ضمن  ٍضدٗعخ بحالة توجد التً و ٕغزّ٘ٞخ

النٌوكلٌوتٌدات تتألف و  DNA , RNA  النووٌة االحماض جزٌئات تكون والتً متكررة بنائٌة الوحدات هً   

  . الفوسفات من مجامٌع و نتروجٌنٌة لواعد و سًخما سكر من بسٌطة جزٌئات ثالث من

 . اىْٞ٘ميٞ٘رٞذاد هً متكررة بنائٌة وحدات من DNA, RNA النووٌة االحماض تتألف

ٌوجد فً النواة ضمن الكروموسومات و الشبكة الكروماتٌنٌة , و فً بعض العضٌات   DNAمولع الـ   

 الساٌتوبالزمٌة كالماٌتوكوندرٌا و البالستٌدات . 

 DNAالـ  النٌوكلوتٌد تركٌب

 .  C5H10O4 االوكسجٌن منموص الراٌبوز هو    اىنبسثُ٘ مخبعٜ عنش .3
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الجزٌئات تشكل حٌث  PO4  اوكسجٌن ذرات بأربعة مرتبطة فسفور ذرة من تتكون     ف٘عفبرٞخ رلَ٘ػخ .2

 لىع النٌوكلوتٌدات ترتبط و,  DNA سلسلة جانبً الفوسفات و السكر من المتبادلة

 الفوسفات و النٌوكلٌوتٌدات احد سكر بٌن تساهمٌة بروابط DNA سلسلة طول

 . المجاور للنٌوكلٌوتٌد

و الهٌدروجٌن و الكاربون الى باالضافة النتروجٌن على ٌحتوي حلمً مركب هً   ّرتٗعْٞٞخ قبػذح. 1

. االٗمغغني ٌخلو من االدّني عدا االوكسجٌن

.  اصلغرتًٗ 3,4  اخرى و  وجٌنٌةناٌتر لاعدة بٌن المسافة تبلغ

النتروجٌنٌة المواعد انواع

. اىٞ٘ساعٞوو  اىغبٝز٘عنيو  اىضبدينيتشمل ثالث انواع من المواعد النتروجٌنٌة هً 

. RNA و DNA فً او المولع ٌوجد C   اىغبٝز٘عني. 2     .  فمط DNA فً مولعاو ال ٌوجد  T    اىضبديني. 3

. فمط RNA فً او المولع ٌوجد U  اىٞ٘ساعٞو .1

. اىن٘اّني و االدّنينوعٌن من المواعد النتروجٌنٌة هً   تشمل

. RNA و DNA فً او المولع توجد    G اىن٘اّني. RNA .       2 و DNA فً او المولع توجد  A  االدّني. 3

ممٌدا   بل عشوائٌا   ٌكون ال DNA سلسلتً بٌن وجٌنٌةالنتر المواعد ارتباط ٌكون او علل وضح

ً  ٌرتبط السلسلتٌن احد فً االدّني الن. 3 . ٕٞذسٗعْٞٞخ ثآطشرني االخرى السلسلة فً اىضبديني مع دائما

. ٕٞذسٗعْٞٞخ آٗاطش ثضالس االخرى السلسلة فً اىن٘اّني مع السلسلتٌن احد فً اىغبٝز٘عني ٌرتبط بٌنما. 2

الكوانٌن رغبٗٛ للساٌتوسٌن المئوٌة النسبة كذلن,  الثاٌمٌن رغبٗٛ لألدنٌن المئوٌة النسبة ان شبسعبف العالم توصل

 .  الحٌة الكائنات من لمجموعة

؟ادلزََخ اىق٘اػذ بأزواج الكوانٌن مع الساٌتوسٌن و الثاٌمٌن مع لألدنٌن النتروجٌنٌة المواعد ازواج تسمى:علل

ً  ٌكون RNA و DNA من واحد سلسلة فً دالمواع ترتٌب الن :علل ج  الممابلة. السلسلة فً المواعد لتركٌب متمما

الهٌدروجٌنٌة االواصر مولع . النووٌة لالحماض النتروجٌنٌة المواعد بٌن   
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 اليوراديل و الكوانين و الدايتودين و الثايمين و االدنين بين االختالفات

اىٞ٘ساعٞو اىن٘اّني اىغبرٞ٘عني اىضبديني االدّني

 البٌورٌنات من. 3

  DNA فً توجد. 2

 . RNAو    

اوكسجٌن التحوي.1

البرٌمٌدٌنات من. 3

 DNA فً توجد. 2

. تحتوي. 1

البرٌمٌدٌنات من. 3

 DNA فً توجد. 2

 . RNA و    

 . تحتوي. 1

 البٌورٌنات من. 3

  فً توجد. 2

 DNA وRNA 

 . تحتوي. 1

. البٌورٌنات من. 3

 RNA فً توجد. 2

. تحتوي. 1

258 – 257 ص:   RNA اىا رشمٞت

   RNA الراٌبو ي النووي الـحامض وظٌفة و مولع

. اخرى تراكٌب فً و الراٌبوسومات فً كما الساٌتوبالزم فً وا,   النوٌة فً كما النواة فً ٌوجد    ادل٘قغ

. االنزٌمات و البروتٌن بناء فً ةكبٌر اهمٌة له,  الرواشح لبعض الوراثٌة المادة ٌكون   اى٘ظٞفخ

   RNA الـنٌوكلٌوتٌد  تركٌب

.  C5H10O5 الراٌبوز سكر هو   اىنبسثُ٘ مخبعٜ عنش. 3

. اىف٘عفبد رلَ٘ػخ. 2

. اىٞ٘ساعٞو و اىن٘اّني و اىغبٝز٘عني و االدّني تشمل    اىْرتٗعْٞٞخ اىق٘اػذ. 1

 RNA الـ و DNA الـ بين االختالفات

DNARNA

 . االوكسجٌن منموص الراٌبوز سكر على ٌحتوي. 3

 . الٌوراسٌل بدل الثاٌمٌن لاعدة على ٌحتوي. 2

ً  ملتفة سلسلتٌن من ٌتكون. 1  . حلزونٌا

 الموروثات االالف على ٌحتوي عمالق جزيء ٌعتبر. 4

 . انزٌمٌة بوظٌفة ٌموم ان ٌمكن ال. 5

 ٌمتصر على اعطاء المعلومات بناء البروتٌن .. 6

 . الراٌبوز سكر على ٌحتوي. 3

 . الثاٌمٌن بدل الٌوراسٌل لاعدة على ٌحتوي. 2

 . عادة واحدة سلسلة من ٌتكون. 1

ً  واحد موروث ٌعادل لد لصٌر ٌكون. 4 . تمرٌبا

 . نزٌمكأ بأمكانة  ان ٌتصرف. 5

 ٌحمل تعلٌمات بناء البروتٌن ..  6
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 258 ص:   RNA اىا اّ٘اع
1 .mRNA   الـ من وراثٌة رسالة ٌنمل يءجز هو DNA المراسل  الرٌبوسومات الى النواة فً الموجود

 .  النواة حمٌمٌة الخالٌا فً الساٌتوبالزم فً الموجودة

2 .rRNA   الراٌبوسومً الراٌبً  .  تكوٌنها فً البروتٌن مع ٌشترن حٌث الرٌبوسومات تركٌب من جزء هو

3 .tRNA   النالل  .  البروتٌن لبناء الرٌبوسومات الى االمٌنٌة االحماض بنمل ٌموم الذي الحامض هو 

 اى٘ظٞفخ اٗ االَٕٞخ   ادل٘قغ اىْ٘ع د

3 mRNA ًالـ من وراثٌة رسالة ٌنمل الساٌتوبالزم ف DNA الرٌبوسومات الى 

2 rRNA ًفً فً الساٌتوبالزم , و النواة نوٌة ف 
 الراٌبوسومات

 الراٌبوسومات تركٌب فً ٌدخل

1 tRNA ًلبناء الراٌبوسومات الى االمٌنٌة االحماض ٌنمل اٌتوبالزمالس ف 
 البروتٌن

 

RNA .  (DNA) الخلٌة نواة من جمٌعها تنشأ     الـ انواع جمٌع منشأ

  258 ص:   mRNA اىا ٗ اى٘ساصٞخ اىشفشح
الوراثٌة الشفرة نٌوكلٌوتٌدات ثالث كل ان حٌث mRNA الـ فً النتروجٌنٌة المواعد عباتت الى تشٌر التً هً   

ً  تحدد و كودون تمثل متجاورة ً  حامضا  .   الترجمة اٌماف او بداٌة الى تشٌر او امٌنٌا

  259 ص:  DNA اىا رؼبػف
   ؟ خي٘ٛ اّقغبً كل بداٌة فً اىزؼبػف ػيٚ ثقبثيٞزٔ DNA الـ ٌمتاز  : علل   

 .   الجدٌدة الخالٌا الى انتماله لضمان : علل ج

 التضاعف خطوات

 فن لغرض DNA جزيء طول على االنزٌمات هذه تنتمل حٌث  DNA الـ سلسلتً الهلٌكٌز انزٌمات لتفص. 3

 .   المتممة المواعد بٌن الهٌدروجٌنٌة االواصر

 .التضاعف شوكةتدعى  Y حرف شكل تشبه منطمة ٌنتج عن االنفصال    

 السلسلتٌن من كلالى  نواةاخل الد موجودة متممة نٌوكلٌوتٌدات بأضافة DNA الـ البلمرة انزٌمات تموم. 2

 هٌدروجٌنٌة اواصر تتكون كما,  المتجاورة الجدٌدة النٌوكلٌوتٌدات بٌن تساهمٌة اواصر تتكون و,  االصلٌتٌن
 .  الجدٌدة و االصلٌة السلسلتٌن فً الموجودة و المتممة المواعد بٌن

 منفصالن جزٌئان ذلن عن ٌنتج و,  عنه صلتنف ثم,  التضاعف عملٌة بأنهاء DNA الـ بلمرة انزٌمات تموم. 1 

ً  احداهما سلسلة كل فً  .  الجدٌد االخر و االصلٌا
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التضاعف شوكة االواصر فن طرق عن DNA سلسلتً الـ انفصال عن نتجت Y حرف شكل تشبه منطمة هً  

 . DNA تضاف عملٌة خالل الهلٌكٌز انزٌمات بفعل السلسلتٌن بٌن الهٌدروجٌنٌة

DNA من االصلٌة للسلسلتٌن متممةال نٌوكلٌوتٌدات بأضافة تموم التً االنزٌمات من نوع   الـ بلمرة ان ٌم 

ً  وDNA   جزيء     . DNA الـ تضاعف عملٌة خالل فٌه  الخطأ بترمٌم تموم اٌضا

 ؟ المحافظ شبه بالتضاعف DNA الـ تضاعف عملٌة على ٌطلك :1علل    

 احدهما DNA سالسل من سلسلة كل فً منفصالن جزٌئان وٌنتك الى تؤدي التضاعف عملٌة الن :1علل ج

 ً  .  االخر جدٌداً  و اصلٌا

  ؟ المضافة المواعد ازواج من ٍيٞبس لكل ٗاحذح ؿفشح تحدث DNA الـ تضاعف عملٌة خالل :2علل   

ً  تموم التً و DNA الـ بلمرة انزٌمات لوجود :2علل ج  .  الخطأ بترمٌم غالبا

 263 – 261 ص: RNA  اىا ّغخ ػيٚ ٔقبثيٞز ٗ  DNA احلبٍغ
النسخ  البروتٌن بناء خطوات اولى تعتبر و كمالب  DNA الـ من واحدة سلسلة بأستخدام RNA بناء عملٌة هً   

 RNA  نسخ عملٌة خطوات

 مما DNA لالب من االبتداء مولع فً   RNAهو انزٌم ٌحفز بناء  RNA للـ البولٌمٌر المتعدد االنزٌم ٌرتبط. 3

 . انفصالهما و DNA  سلسلتً التفاف حل الى يٌؤد

 فً الموجودة نٌوكلٌوتٌدات جانب الى الحرةRNA  نٌوكلٌوتٌدات وRNA   للـ البولٌمٌر متعدد االنزٌم ٌضٌف. 2

 RNA الـ بلمرة انزٌم مغادرة بعدثم .  الجدٌدةRNA    الـ جزيء سلسلة ذلن عن ٌنتج و DNA سلسلتً احد

 .DNA الـ سلسلتا تلتف سخالمستن الموروث منطمة

 .  انواعه بمختلف جدٌد RNA ٌحرر فأنه االنتهاء اشارة الى RNA  الـ بلمرة انزٌم وصول بعد. 1

االبتداء مولعاو  المحف  ٌمتلن و,  (مولع) الموروث بداٌة لرب ٌوجد النٌوكلٌوتٌدات من لٌاسً تسلسل هو   

 .  تنظٌمٌة وظٌفة

 ؟ تنظٌمٌة وظٌفٌة RNA الـ نسخ عملٌة خالل المحفز ٌمتلن :1علل    

 .  النسخ بعملٌة الشروع لبل به RNA الـ البلمرة انزٌم ارتباط بسبب :1علل ج

 ؟ الروتٌن بناء خطوات اول mRNA الـ نسخ عملٌة تعتبر :2علل   

  ؟ البروتٌن فً االمٌنٌة االحماض تتابع تحدد التً هً النتروجٌنٌة المواعد تسلسل الن :2علل ج

RNA الـ نسخ عملٌة خالل RNA نٌوكلٌوتٌدات ٌضٌف و DNA سلسلتً التفاف ٌحل انزٌم هو   الـ بلمرة ان ٌم 

RNA . 

 المختلفة النووٌة االحماض بٌن بعضها تتماو  تتكامل التً النتروجٌنٌة المواعد تتابع لمعرفة مالحظات

 ٌكون التكامل كاالتً بالعكس و متمم DNAب فً الجوا              لالب  DNA فً السؤال لدٌن شرٌط من .3
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. بالعكس و T اىضبديني امامة نضع A   ادّني نجد ما اٌن

. بالعكس و G اىن٘اّني امامة نضع C  عبٝز٘عني نجد ما اٌن

 كاالتً تكامل ٌكون مراسل mRNA فً الجواب         او متمم   لالب DNA من شرٌط لدٌن السؤال فً. 2

mRNA فً  U اىٞ٘ساعٞو امامة نضع A ادّني نجد ما اٌن

. A ادّني امامة نضع T صبديني نجد ما اٌن

. بالعكس و G م٘اّني امامة نضع C عبٝز٘عني نجد ما اٌن

 كاالتًالتكامل  ٌكون:  النالل tRNA  ثالثٌات الجواب فً             mRNA من شرٌط لدٌن السؤال فً. 1

. بالعكس و U اىٞ٘ساعٞو امامة نضع A االدّني نجد ما اٌن

. بالعكس و G اىن٘اّني امامة نضع C عبٝز٘عني نجد ما اٌن

.  ثاٌمٌن على ٌحتوي ال  tRNA او mRNA كان ان RNA الـ,  ٌوراسٌل على تويٌح ال DNA الـ    مالحظة

  tRNA     ٌتكامل فمط مع الـmRNA  .  مالحظة

261 – 263 ص:  اىربٗرني ىجْبءDNA  اىا رشمجٔ

البروتٌن بناء خطوات ماهً 

 اىجذء ؿ٘س. 3
  . بعضها مع للراٌبوسوم البنائٌة الوحدتٌن و mRNA الـ مع tRNA الـ ٌرتبط.  أ

 الـ فً AUG البدء لكودون وفك tRNA الـ طرفً احد عند مثٌونٌن االمٌنً الحامض معٌنة انزٌمات تربط. ب

mRNA المضاد بالكودون ٌزدوج الذي و UAC ًالـ طرف ف tRNA  . 

ً  الببتٌد عدٌد جمٌع فً االول االمٌنً الحامض هو    المٌثونٌن البروتٌن بناء انتهاء الحماً عند ٌزال الذي و تمرٌبا

االعزـبىخ ؿ٘س. 2
. mRNA فً الثانً ودونالك مع المناسب االمٌنً الحامض ملٌح الذي tRNA فً المضاد الكودون ٌزدوج.  أ

 . الراٌبوسوم بفعل االول tRNA الـ عن المثٌونٌن انفصال ذلن ٌلً. ب

 .  الثانً االمٌنً الحامض و المٌثونٌن بٌن ببتٌدٌة اصرة تتشكل ثم. ج

 .  واحد كودون مسافة mRNA جزيء طول على ٌتمدم الذي الراٌبوسوم االول tRNA وٌغادر.  د
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)صحً( اللماحات و الدم بروتٌنات و 8 رلم التخثر عامل و البروتٌنٌة االتروفٌن مادة و االنسولٌن هرمون انتاج. 4

)صناعً(.  التربة فً المعادن تنمٌة و البحث مجال فً البكترٌا استخدام ابحاث رتطوٌ. 7

)زراعً( . البكترٌا من اخرى انواع الى النتروجٌن تثبٌت صفة نمل. 5

)زراعً( . اخرى التصادٌة محاصٌل الى البمولٌات فً الجذرٌة العمد تكوٌن صفة نمل. 6

)زراعً( . االسمان و الدواجن و الخٌول و االغنام و االبمار تسالال تزاوج فً االنتخاب انظمة تطبٌك. 9

 و النسان نافعة نباتات النتاج المنظم التوالد و التهجٌن و االصطناعً كاالنتخاب الوراثة مفاهٌم تطبٌك. 31

 )زراعً(.  االغنام و االبمار فً التوائم ظاهرة استغالل و وفٌرة بكمٌات
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  االّزٖبء ؿ٘س. 1
 سلسلة انفصال الى ٌؤدي mRNA الـ فً UGA , UAG , UAA االٌماف كودون الى الراٌبوسوم وصول ندع.  أ

 . tRNA اخر عن المتكونة الببتٌد

 .  للراٌبوسوم tRNA اخر مغادرة مع الساٌتوبالزم فً تحرر عملٌة تحدث. ب

 . mRNA عن ٌبتعد و بعضها عن للراٌبوسوم البنائٌة الوحدتان تنفصل. ج

 .  اىْغخ ػَيٞخ اّزٖبء بعد اال الترجمة عملٌة تحصل ال اىْ٘اح حقٞقٞخ نبئْبداى فً

 .  اىْغخ اّزٖبء قجو الترجمة عملٌة تبدأ ان ٌمكن اىْ٘اح اىجذائٞخ اىنبئْبد فً

الراٌبوسومات عدٌدة الترجمة  راٌبوسومات  عدة لبل من mRNA الـ من النسخة نفس ترجمة عملٌة هً    

 261 ص:  ىربٗرنيا ٗظٞفخ ٗ رشمٞت
 ؟ بها ٌموم التً الوظٌفة على كبٌر تأثٌر البروتٌن لشكل وضحاو  علل

 السالسل هذه و ببتٌدٌة بروابط ترتبط و االمٌنٌة االحماض من سالسل من ٌتكون بروتٌن كل الن : علل ج
 ٌعطً صخا تتابع وفك المرتبة و المختلفة العشرٌن االمٌنٌة االحماض من االالف من مكونة بدورها

 . للبروتٌن االبعاد ثالثً شكل

  265 – 261:  اى٘ساصٞخ اذلْذعخ
التعرٌف تهجٌن او الجٌنات بعض ازالة خالل من االفراد او الحٌة للخالٌا الوراثً التركٌب تغٌر تمنٌة هً   

  . المرغوبة الصفات اكتساب من الكائن او الخلٌة تمكٌن بغٌة تحورٌها او منها جدٌدة DNA جزٌئات

 الوراثٌة الهندسة لتمنٌة االساسٌة الخطوات

 . الماطعة االنزٌمات مثل  نملة المراد الموروث ٌحمل الذي  DNA الـ جزٌئات لتمطٌع طرٌمة. 3

 تمتاز و الحم انزٌم بمساعدة نالل DNA مع اتحادها خالل من DNA من الجدٌدة المطعة ٌحمل مناسب نالل. 2

 . الخلٌة داخل التضاعف على لٌتهابماب   rDNAالمهجنة  المطعة هذه

 .  الخلٌة داخل المنمول للموروث الحاملة المطعة نضمنها من و  rDNA من المهجنة المطعة ألدخال وسٌلة. 1

 افراد بمٌة عن عزلها و المرغوبة المهجنة للمطعة الحاملة اجٌالها و المضٌف خلٌة عن للكشف طرٌمة. 4

  . المطعة تلن على تحتوي ال التً المستعمرة

 الوراثٌة الهندسة لتمنٌة االساسٌة المستل مات عن مثلةالا او نبذة

 لجزيء النتروجٌنٌة المواعد من معٌنة تتابعات على للتعرف تستخدم بكتٌرٌة بروتٌنات هً   اىقبؿؼخ االّضديبد. 3

DNA  للـ الداخلٌة الفوسفاتٌة االصرة كسر على تعمل كما تمطعها و DNA ()وظٌفة . 

 .اىجالصٍٞذ و  اىجنزريٛ اىجيؼٌ هً الوراثٌة الهندسة تمنٌة فً المستخدمة النوالل اهم من   اىْ٘اقو. 2
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الاللم او العاثً او البكتٌري البلعم.  أ خاملة تبمى او تحللها و البكترٌا تصٌب التركٌب بسٌطة اشٌاء ًه   

 مثل   مفرد RNA او DNA من مفردة او مزدوجة اشرطة تحويو

 . )اعطً مثاالً( المبدا ثًالعا

البال مٌد. ب . البكترٌا من العدٌد فً ٌوجد الذي االضافً DNA الـ من صغٌر دائري جزيء هو    

  البال مٌدات ممٌ ات اهم 

 . الحٌوٌة للمضادات البكترٌا مماومة كصفة الصفات بعض عن المسؤولة الجٌنات من للٌل عدد ٌحمل. 3

ً  ٌتضاعف. 2  . البكترٌا كروموسوم عن ستملةم بصورة و ذاتٌا

 .  الحشرات و الفطرٌات و كالخمائر الكائنات من للعدٌد و اخرى الى بكترٌا من نملة ٌمكن. 1

  ادلشغ٘ة اجلني ػِ اىنشف ٗاٗ ادلغجبس  اجملظ. 1

المجس  DNA الـ لتتابع مكملة و المشع الفسفور بنظٌر معلمةال و السلسلة احادٌة RNA او DNA جزٌئة هو   

 . عنه الكشف المطلوب و المرغوب

المجس ممٌ ات .     المرغوب DNA لتتابع مكمل و المشع الفسفور بنظٌر معلم و السلسلة احادي ٌكون    

المجس همٌةا .  المرغوب DNA عن الكشف فً ٌستخدم   

 rDNA   المرغوب DNA الـ مولع تحدٌد فً المسبار او المجس ٌستخدم كٌف

 . ترشٌح ورلة الى التركٌب معادة البكترٌا من DNA بنمل تصونالمخ ٌموم.  أ 

 DNA تحمل التً و المستنسلة الخالٌا فأن فوتوغرافً لفٌلم او البنفسجٌة فوق لالشعة البكترٌا تلن تعرٌض. ب

 .  برالة و مضاءة ستصبح الملتصك بالمجس الممٌز و المرغوب

  براق؟ و مضاء فوتوغرافً لفٌلم او البنفسجٌة فوق لألشعة ةتعرض عند بالمجس المعلم DNA الـ ٌصبح ل:عل    

 . المشع الفسفور بنظٌر معلم ٌكون المجس الن : علل ج

الالحم االن ٌم  النووٌة للحوامض الفوسفاتً السكري الهٌكل فً التساهمٌة االصرة تكوٌن ٌحفز الذي االنزٌم هو   

rDNA  من جزيء هو DNA من الجزٌئات غٌر المتجانسة من الـ  من التصاق اثنٌن ٌتشكلDNA  لكائنٌن  

 . (منشأه) مختلفٌن

 266 ص:  اى٘ساصٞخ اىزـجٞقبد
 )مجال وراثً( . الوراثٌة الخارطة لمعرفة الكامل البشري الجٌنوم نٌوكلٌوتٌدات تتابع تحدٌد. 3

 )مجال لضائً( . المضائً المٌدان فً استخدامها. 2

 )بٌئً( . باالنمراض المهددة السٌما و بٌئاتها من الكائنات بعض و االنسان رةهج تعمب مجال فً استخدامها. 1

 )بٌئً(.  التلوث مخاطر بعض من الحد فً المجهرٌة الكائنات ممدرة تطوٌر. 8
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" انزطىس" 
372 – 372يقذيخ : ص 

هو التكٌف الذي ٌلعب دوراً اساسٌاً فً التطور من خالل تكٌف االنواع مع التغٌٌر فيً يٌااتايا 

 .  )اعطً مثاالً( الزعانف هاالسمان المفصصمن اليرمااٌات االولى  اسالفكما فً 

تسياه ٌعنً محاولة الكاانات الحٌة ان تكٌف نفساا لليٌاة التً تعيٌ  فٌايا يضف يل صيورال و ال 

 العملٌة فً التطور يل تعمل على ترسٌخ االنواع و ازدهارها . هذه

هو امتداد افمً مستمر خالل فترات زمنٌة طوٌلة   

ى ان ٌصيح الع و الدر على المٌيا  يويٌفتيه يالليكل اليذي ٌكيون االدا  فٌيه هو تغٌٌر ٌؤدي ال 

 اكثر اتماناً .

 االختالفات بين التكيف المدبق و البعدي

انزكٍف انجؼذيانزكٍف ادلغجق
. ٌعمل على تكٌف االنواع مع اليروف اليٌاٌة الجدٌدال 1

. ٌؤدي دوراً اساسٌاً فً عملٌة التطور و ٌسيك مرحلة 3
 التكٌف اليعدي .

 . ٌعمل على ترسٌخ االنواع و ازدهارها فً يٌااتاا .1

. ال ٌيييؤدي دوراً اساسيييٌاً فيييً عملٌييية التطيييور و ٌمثيييل 3
 مرحلة تلً عملٌة التكٌف المسيك .

 ٌلعب التكٌف المسيك دوراً اساسٌاً فً التطور ؟  : 1علل    

ٌؤدي الى تكٌف االنواع مع التغٌٌر فً يٌااتاا .  النه : 1ج علل 

 ال ٌؤدي التكٌف اليعدي دوراً اساسٌاً فً التطور ؟  : 2علل    

ال نه ال ٌؤدي الى تكٌف االنواع فً يٌااتاا يل ٌعمل على ترسٌخاا و ازدهارها .       : 2ج علل 

372: ص  رطىس فكشح انزطىس انؼؼىي

و اوردال فييييييً كتاييييييية كييييييرال عيييييين التطييييييور فييييييً مملكيييييية الحٌييييييوانف اَكغييييييًٍبَذس ادلييييييبنطً. لييييييد  1

" اٌ خهق انكبئُبد احلٍخ مت ػهى اعبط فشدي" 

.يفهىو انؼبو انزطىس يٌاناً عن اصل االنسان ويف فٌه خٌاله معتمداً على ايجٍذوكهٍظ  . لد 3

. االَزقبء انطجٍؼً"  الذي ت من افكار مؤٌدال لمفاو  عملٌة  ادلىعىو ػٍ انطجٍؼخكتاية "  نىكشٌزىط. نلر 2

 اساء او اػزقبداد انؼبمل ثىفىٌ   . 2
 . االنواع ثايتةحٌث كان ٌعتير  ساند مفاو  التطوراول من أ . 

مجامٌع الحٌوانات انحدرت من نوع واحد فمط . ث  طور أعتماده يضنب. 
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لتغٌيرات التيً طيرأت ااعتمد ان يروف الحٌاال المتمثلة يالمناخ و الغذا  كانت العوامل االولٌة التً لادت اليى ج. 
 على الحٌوانات .

 يل التغٌرات التً حصلت على االرض ؟اختفا  انواع و يما  انواع اخرى من الكاانات فً  : 1علل   

يسيب اختالف لايلٌتاا على التكٌف مع التغٌرات التً حصلت على االرض . : 1ج علل

ٌعد العال  يوفون اول من ساند مفاو  التطور ؟  : 2علل   

 النه كان ٌعتير االنواع ثايتة ؟  : 2ج علل

أدنيييييييخ انزطييييييىس 
 377 – 372و ركىٌُهب : ص  االحبفري او االدنخ يٍ ادلزحجشاد

مثيل العييا  و عيادال هيً يماٌيا الكاانيات الحٌية المترسيية يالتريية وتمثيل هيذه اليماٌيا االجيزا  الصيلية  

 االسنان و اجزا  الاٌكل المختلفة .

 انطمار االحٌا  السرٌع تحت ترسيات رطية .  أ .

يفعل اليكترٌا او عملٌات االكسدال و تضثٌر السواال .   هحصول التفسخ فً االحٌا  المنطمر عد  ب.

وجود اجزا  صلية .  ج.

فييً الصييخور توجييد المتحجييرات  ييمن ترسيييات مرتييية علييى لييكل طيمييات  

 . االلد  تكوٌناً مناا هً  العمٌمةو  . الرسويٌة

؟ رالتطو اسياب التً جعلت المتحجرات الوى ادلة التطور؟المتحجرات من الوى االدلة الميالرال عن  :1علل  

 التغٌرات التً طرأت على الكال الحٌاال خالل الحمب الجٌولوجٌة المتعالية .  ىالناا تمد  ادلة علأ .   :1ج علل

تمد  االدلة على توزٌع االحٌا  عليى االرض و فيً اليحيار خيالل الحميب الزمنٌية الما يٌة ف يالً ب.  
 .  فً تلن الحمبعن اليروف اليٌاٌة 

الذي اكتلفت متحجراته فً صيخور يافارٌيا يضلمانٌيا و ٌعتميد و هو نوع من متحجرات الزواحف     

 انه حلمة وصل يٌن الزواحف و الطٌور . 

 ٌعتير الطاار المدٌ  حلمة وصل يٌن الزواحف و الطٌور ؟  : 2علل   

 النه ٌحمل صفات تجمع يٌن الزواحف و الطٌور . : 2ج علل

له مخالب يارزال فً الجناح .. 3      ٌحتوي فكاه على اسنان .       . 1    

له ذٌل طوٌل ٌحتوي عدد كيٌر من الفمرات العيمٌة . . 2  

. انظخىس انشعىثٍخو  انظخىس انُبسٌخهنان نوعٌٌن راٌسٌٌن من الصخور هما 

و تكيون يليكل عيا  يليكل  ()منليض من الحم  اليراكٌن يعيد ان تييردهً الصخور التً تتكون     انُبسٌخ . انظخىس1

 صخور متماثلة . 
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طيمياتنتٌجة ترسب رمال و اترية و حصى دلٌمة تنجرف مع هً الصخور التً تكونت     . انظخىس انشعىثٍخ3

و ٌت  ترسٌياا يلكل طيمات تحتوي يماٌيا   ()منليض مٌاه االناار و السٌول فً اغلب االحوال
 متحجرات نياتٌة و حٌوانٌة دفنت خالل ازمنة لدٌمة . 

. االمسبكو  انشخىٌبد و احلششادو يلكل خاص انالفقشٌبد  العمٌمة تحتوي متحجرات   . انطجقبد انغفهى1

. يزحجشاد انضواحفهً تلً الطيمات السفلى فً العمر و تحتوي   . انطجقبد انىعطى3

. انثذٌٍبد و ثبنطٍىس ليٌاة يزحجشاد ساقٍخ َغجٍب  هً تلً الوسطى فً العمر و تحتوي     . انطجقبد انؼهٍب2

عمٌيد الزواحيف ، ، ث  ييدأت يالتالالفمرٌات هذا الترتٌب ٌو ح ان الكاانات اليسٌطة التركٌب نلضت اوالً  

  .الطٌور و الثدٌٌات وصوالً الى الكاانات الحٌة المعمدال الموجودال حالٌاً 

 االختالفات بين الصخور النارية و الردوبية

انظخىس انشعىثٍخانظخىس انُبسٌخ
. تكونت من حم  اليراكٌن يعد ان تيرد 1

. تكون متماثلة و لٌس يلكل طيمات .3

 .  على متحجرات . ال تحتوي2

. تكونت نتٌجة ترسب رمال و اترية و حصى دلٌمة 1

 و السٌول . تنجرف مع مٌاه االناار    

 . تكون يلكل طيمات متياٌنة . 3

 . لد تحتوي على متحجرات نياتٌة و حٌوانٌة .2

.ادلشغ  َظري انكبسثىٌ طرق لٌاس عمر المتحجرات هً استخدا 

378االدنخ يٍ ػهى االجُخ ادلقبسٌ : ص 

اٌ ادلشاحم اجلٍٍُُخ نفيشد ييب لٍيمو ٌنص على  "  فىٌ ثٍريهو لانون و عة العال     . قبَىٌ انًُى اجل1ًٍُُ
" . عالفهيشبثهخ يشاحم جٍٍُُخ أل

ان المراحيل الجنٌنٌية لحٌيوان لييون تلييه المراحيل الجنٌنٌية االوطيض فيً سيل  

 ناا ال تليه اليالغات من تلن الحٌوانات . التطور ، لك

اٌ " تينص عليى  اسَغذ هٍكيم هً نيرٌة و عاا العال  االلمانً   َظشٌخ انزهخٍضاو قبَىٌ انزكىٌٍ احلٍىي . 3
" . ربسٌخ َشىء انفشد ميٍم نزىػٍح ربسٌخ اعالفخ

 ياور الجٌوب اليلعومٌة فً اجنه الفمرٌات االر ٌة  .    

.اليالغ  عملٌة تكوٌن الغالص  فً الحٌوان التً تنمو فً اجنة االسمان وتساه  فً الجٌوب اليلعومٌة
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 االختالفات بين قانون النمو الجنيني و التكوين الحيوي

 قبَىٌ انزكىٌٍ احلٍىي قبَىٌ انًُى اجلًٍُُ

 . و عه العال  فون يٌٌر .1

. ٌينص عليى ان المراحييل الجنٌنٌية لفيرد مييا تمٌيل الييى 3
 ملاياة المراحل الجنٌنٌة السالفه . 

. مثل ملاياة المراحل الجنٌنٌة لحٌوان ليون للمراحيل 2
 الجنٌنٌة للحٌوانات االوطض . 

 . و عه العال  ارنست هٌكل . 1

. ٌيينص علييى ان تييارٌخ نلييو  الفييرد ٌمٌييل لتو ييٌح 3
 تارٌخ اسالفه .

ياييور الجٌييوب اليلعومٌيية فييً اجنيية الفمرٌييات  . مثييل2
 االر ٌة و عد  ياور الغالص  فً اليالغات . 

 

  اجنتاا الفمرٌات االر ٌة االرلى ال تنمو الجنتاا غالص  فً اليالغات و لكن يمٌت الجٌوب تيار فً : 1علل   

 الن هذه الفمرٌات ال تحتاج الغالص  و هً تتنفس الاوا  الحر.:1ج علل 

 ؟ مثاالً لمانون التكوٌن الحٌوياو عومٌة فً اجنة الفمرٌات االر ٌة ياور الجٌوب اليل : 2علل   

يسيييب وجييود الجٌييوب اليلعومٌيية فييً اسييالف الفمرٌييات االر ييٌة حٌييث ان  تييارٌخ نلييو  الفييرد ٌمٌييل  : 2ج علللل
 لتو ٌح تارٌخ اسالفه . 

 379االدنخ يٍ ػهى انزششٌح ادلقبسٌ : ص 

حٌث ان الجاياز العصييً ٌتخيذ مولعياً .  اخلطخ انؼبيخ نجُبء اجلغى انزششحيً يف احلٍىاَبد انفقشٌخ هً واحذح .1

يارٌاً و جااز الدوران ٌتخذ مولعاً يطنٌياً ، و جاياز الا ي  فيً وسيط الجسي  . وهيذا عكيس ميا موجيود فيً 
 .  (اعطً مثاالً ) الحٌوانات الالفمرٌة

 االطيراف ، كميا فيً انزشبثه يف انرتكٍت االعبعً يف ثؼغ االػؼبء يف انفقشٌبد ادلخزهفخ سغى اخزالف وظٍفزهيب .3

 .  (للتماثل اعطً مثالا ) االمامٌة لكل من الحمامة و الحوت و الحصان و الخفا  و االنسان

النليو  و التركٌيب يغيض النيير عين  ان هنيان تراكٌيب او اع يا  تياير تليايااً فيً تعنً    

                                                                                                       الويٌفة التً تنجزها هذه االع ا  .   

  382االدنخ يٍ االػؼبء االثشٌخ : ص 
هً اع ا   يامرال ورثتايا االنيواع المختلفية مين اسيالفاا حٌيث كانيت هيذه االع يا  تميو       

الحاجية لويٌفتايا فيً الحٌوانيات اصييحت اثرٌية ال انتفيت و عنيدما يوياافاا فً االسيالف 
 اجلاا فً السلف. تؤدي الويٌفة التً نلضت من

 .هً عيارال عن يروز اصيعً اللكل اعوري ال ٌؤدي ويٌفة فً االنسان    . انضائذح انذودٌخ يف االَغب1ٌ

 . )اعطً مثاالً( الياٌثوناو افعى االصلة كما فً   . حضاو احلىع و انطشفبٌ اخلهفٍبٌ يف ثؼغ االفبػ3ً
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.  )اعطً مثاالً( مثل الكٌوي   . االجُحخ االثشٌخ يف ثؼغ انطٍىس غري انقبدسح ػهى انطريا2ٌ

 هو نوع من الطٌور غٌر المادرال على الطٌران ٌمتلن اجنحة اثرٌة . 

تعتير الزاادال الدودٌة فً االنسان من االع ا  االثرٌة ؟  : 1علل   

الناا تزال عند حصول التااب فٌاا فً الكثٌر من اليلر دون ان تسيب اي  رر .  : 1ج علل

 ال تعتير الزاادال الدودٌة فً اللياان اكلة العلب ع و اثري ؟  :2علل    

 تلعب دوراً ويٌفٌاً ماما فً عملٌة ه   السٌلٌلوز . الناا  : 2ج علل

381االدنخ يٍ ػهى انزظٍُف : ص 

، و انزظيٍُف انطجٍؼيً ٌعتميد لمد اكتلف العلما  انيه ممكين ترتٌيب الكاانيات الحٌية فيً نييا  تصينٌفً معميول 

. دسجخ انزشبثه يف انظفبد ادلظهشٌخ اعتماداً على

المط االلٌف لرٌب جداً مين المطيط اليرٌية و لطيط االدغيال التيً تميع  يمن نفيس  

ٌلترن جنسياا . يعاللية وا يحة ميع االسيود و النميور حٌيث تنحيدر الجنس , و 
 .)رتية ال واري( لنفس الرتية 

اطبثغ انقذو راد ادلخبنت انقبثهخ نالَكًبػ،  انشأط ادلغزذٌش

تو ع المطط االلٌفة و االسود و النمور فً نفس الرتية التصنٌفٌة ؟ علل:    

يسيب الصفات الملتركة يٌناا مثل الرأس المستدٌر و اصايع المد  ذات المخالب المايلة لالنكما  .  ج علل :

383االدنخ يٍ انزىصٌغ اجلغشايف نهكبئُبد احلٍخ :ص 

هو ان النياتات و الحٌوانات ال توجد فً كل االماكن من  مالحية دارون خالل رحلته الى جزٌرال كاالياكوس . 1
 الجزٌرال يالرغ  من توفر اليروف المناسية من مناخ و عوامل يٌاٌة اخرى . 

حٌث وجيد ان هيذه الحٌوانيات تتواجيد فيً دراسة التوزٌع الجغرافً للفٌلة و الغورٌال و اللميانزي و االسود  .3
 ليرازٌل التً لاا نفس اليروف اليٌاٌة الواسط افرٌمٌا .اواسط افرٌمٌا و ٌنعد  وجودها فً ا

وجود الفٌلة و الغورٌال و اللميانزي و االسود فً اواسط افرٌمٌا فً حيٌن ٌنعيد  وجودهيا فيً اليرازٌيل  : علل   
التً لاا نفس اليروف اليٌاٌة الواسط افرٌمٌا ؟

ٌساعدها على التكٌف مع يٌااتاا كنتٌجة لتطورها .ذلن يسيب التوزٌع الجغرافً لاا و الذي  ج علل :

383االدنخ يٍ ػهى انىساثخ و اخلهٍخ : ص 

وجد ان التيغ الحالً كان لد نلض من نوعٌٌن يرٌٌن . .1

@A_M_Z_F السادس في التفوق رحلة



االستاذ رائد العبادي                                                               الفصل السادس   

181

من دراسة الكروموسومات العماللة فً الغدد اللعايٌة لذياية الفاكاة و معرفة التفاصٌل عناا ادت للكلف عين  .3
 التارٌخ التطوري النواع عدٌدال من الحلرات .

 383ادلقبسٌ : ص  خاالدنخ يٍ ػهى انفغهج
. حٍىٌخ كًٍٍبئٍخو  ظبهشح وظٍفٍخ التً تؤٌد اعتماد  العلما  ان ياهرال التطور هً فً االساس او االمثلة االدلة

عند حمن كمٌية مين مصيل حٌيوان ميا فيً جسي  احيد خنيازٌر غٌنٌيا ، فيضن المصيل الغرٌيب ٌعميل كموليد لالجسيا  
ٌترسيب و ثي   ٌكتسب مناعية لنيوع المصيل اليذي حمين ييه ،الم ادال فً د  الخنزٌر ، و لذلن فضن الحٌوان سوف 

ان هيذا ٌحيدث اذا َغيزُز   ميرال ثانٌية يينفس نيوع المصيل , ٌتلف موليد الم ياد اذا حمين ييه خنزٌير غٌنٌيا اخير

 . ا ٌف د  حٌوان له صلة لراية يخنزٌر غٌنٌا

حٌيث ان   A,B, AB ,Oفيً وجيود فصياال اليد   العلٌيا الميردالاو  ةان يعض افراد الراٌسٌات الثدٌٌٌلارن االنس

. يف انغىسٌالتسود   A , B , AB ، اما الفصاال  رغىد يف انشًجبَضي Aالفصلٌة 

382آنٍخ انزطىس : ص 

.   سنة 2500فكرال لدٌمة ٌرجع تارٌخاا الى  االسرقبء او انُشىءتعد فكرال 
)ٌصح علل(

" .ن الما  هو المادال التً نلضت مناا الكاانات الحٌة " ا اسعطى طبنٍظذلن منذ ان اعلن الفٌلسوف الٌونانً 

. انكبيم  الى غري انكبيم مناو  ادلؼقذ الى انجغٍطمن  التدرٌجً يفكرال التحول اسعطى طبنٍظلمد اعتمد 

. " اطم احلٍبح اىل يضٌ  يٍ ادلبء و انشًظ" الذي عزى  اَكغًٍٍُذستيعة 

 ٌعد الفٌلسوف الٌونانً ارسطو طالٌس احد مؤسسً  فكرال النلو  و االرتما ؟  :1علل    

  يسيب اعتماد ارسطو طالٌس يفكرال التحول من اليسٌط الى المعمد . : 1ج علل

من ليل الكثٌرٌن فً المرن السادس علر؟ كانت هنان مماومة عنٌفة لفكرال االرتما  :2علل    

 ذلن لتمسكا  يكون االنواع ثايتة و غٌر لايلة للتغٌر .  : 2ج علل

382 – 382اوال  . اناليبسكٍخ : ص 

. يجذأ انظفبد ادلكزغجختستند الى  اليبسكهً اول نيرٌة تناولت تفسٌر آلٌة التطور و عاا العال   اناليبسكٍخ

" ان الكيياان ٌتييضثر ياليٌايية المحٌطيية يييه ، ٌنييتل عيين ذليين حصييول تغٌييرات ميارٌيية و  

سييلوكٌة فييً االتجيياال المالايي  لتييضثٌر اليٌايية ، و ٌكييون هييذا التغٌيير عييادال يطٌايياً ، لكنيية 
 صفات جدٌدال و تيعاً لالستعمال و االهمال " .ٌستمر و ٌؤدي الى ياور 
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نياتل مين اسيتطالة فيً الفميرات العنمٌية كنتٌجية لمحاولية الزرافية المسيتمرال للوصيول اليى   .1 الزقافلةطللل قلةلة 

 ( ق لماقن سةب طلل قلةة الزقافةتفسٌ) اوراق االلجار العالٌة .

اا يعيد ان اصييح ، ناتل من اهمال الحوت اسيتعمال  .3 اختفاء الدام الحلت الخلفٌة ل ضملقها الى مجقد للاحك

 ( تفسٌق لماقن لختفاء الدام الحلت)  الحٌوان مااً المعٌلة ، و اصيح الذٌل ممثالً لع و الحركة الراٌسً.

ناتل من تضثٌر اليرد اللدٌد و الذي ٌميود اليى نميو   .2 لجلد الفقاء السمٌن الذي ٌغطً اجسام الحٌلانات المطةٌة

 (للجلد الفقاء السمٌن فً الحٌلانات المطةٌة تفسٌق لماقن) اللعر يلكل كثٌف .

ال طرارها اليى الايرب و االختفيا  فيً جحيور و مميرات  يٌمة ال تسيتطٌع   .2 ا  تقن الثعاةٌن الطقاف تدقٌجٌا

 (تفسٌق لماقن لفمدان الثعاةٌن لطقافها)لة االسطوانً الرفٌع . الحركة فٌاا اال زحفاً ادى ذلن الى استطالة الجس  و لك

الحٌلانات التً تعٌش فً الكهلف المظلمة تفمد ةصقها  . عد  استعمال العٌن فً النيرل  .2

لي اصةحت ضامقةٌاجنحة طائق الك . كونه ال ٌستخدماا فً الطٌران,  . 6

 الن االختزال فً الحج  هو صفة الساادال فً الكثٌر.  )علل( مٌل الكاان الحً للزٌادال فً الحج  يعٌد عن الحمٌمة .1
 .  )ج علل( الحٌة من الكاانات

نلو  االع ا  الجدٌدال نتٌجة الحتٌاجات جدٌدال غٌر صحٌح اطاللاً . النه على سيٌل المثال اعتمد المارن  ان .3
ان اليٌاة تؤثر فً الجااز العصيً مما ٌؤدي الى تكوٌن اع ا  و تراكٌب جدٌدال و هذا غٌر ممكن الن معنى 

 جنحة له على المدى اليعٌد . ذلن ان تضمل االنسان الطٌور وهً تطٌر ٌمكن ان ٌمود ذلن الى تكوٌن ا

ان التغٌير فيً الخالٌيا الجنسيٌة الحيي الفيرق ييٌن الخالٌيا الجنسيٌة و الجسيمٌة ،  اوكغذ واٌضييبٌالعال  درس  .2

 ٌورث و ٌؤدي الى التطور اما التغٌرات فً الخالٌا الجسمٌة فال ٌورث و ال ٌؤدي الى التطور.

 

على جٌنات الكروموسيومات الخلٌية  DNAاساس تجرٌيً ، اذ ان التغٌر مال  ٌحدث فً جزي   ال تستند الى .2
 ، فضنه لن ٌكون له اثر فً صفات الجٌل الثانً . 

 " اٌ انظفبد ادلكزغجخ ال رىسس يبمل ركٍ يىسوثبرهب حمًىنخ يف ادلبدح انىساثٍخ" 

لا  يمطع ذٌول الفاران فً علرٌن جٌالً فوجد ان الجٌل الحادي و العلرٌن ال ٌزال ٌحتفي يالذٌل اليً تمتلكيه  .1
 افراد الجٌل االول . 

كان الصٌنٌون ٌتيعون تملٌد و ع الدا  النسا  فً لوالب خليٌة لتيمى صغٌرال الحج  على اساس انه نوع مين  .3
 الجمال الصٌنً و الذي ال ٌورث فً الصغار اذ تولد يضلدا  عادٌة .

 اختفا  الدا  الحوت الخلفٌة و تحولاا الى مجرد لواحك ؟           : 1علل    

 يسيب اهمال الحوت الستعمالاا يعد ان اصيح مااً المعٌلة . : 1ج علل 
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 ؟  وجود الفرا  السمٌن الذي ٌغطً اجسا  الحٌوانات المطيٌة : 2علل   

 يسيب تضثٌر اليرد اللدٌد و الذي ادى الى نمو اللعر الكثٌف .  : 2ج علل

 ترن الثعايٌن الطرافاا تدرٌجٌاً ؟  : 3علل   

ا ييطرارها الييى الاييرب و االختفييا  فييً حجييور و ممييرات  ييٌمة ال تسييتطٌع الحركيية فٌاييا اال  يسيييب : 3ج علللل
 ً  .زحفا

 فكرال واٌزمان تنفً يصورال عامة نيرٌة المارن ؟                      : 4علل   

يسيب ان التغٌر فً الخالٌا الجنسٌة ٌورث و ٌؤدي الى التطور اما التغٌرات فً الخالٌيا الجسيمٌة فيال  : 4ج علل
 ٌورث و ال ٌؤدي الى التطور.           

 388 – 382 ص(:  واالط –ثبٍَب  . انذاسوٍَخ ) او َظشٌخ داسوٌ 
لييارلس دارون يرحليية يحرٌيية  التحييك  انفشٌييذ سعييم واالطو  شييبسنظ داسوٌالنيرٌيية الدارونٌيية و ييعاا العييال  

 . عُخ 22كان عمرال انذان  ثٍجماستكلافٌة على يار السفٌنة اليرٌطانٌة 

جياب خاللايا جيزر المحيٌط االطلسيً و  مخظ عُىاداستمرت رحلته دارون على يار السفٌنة يٌجل ما ٌميارب 

، التً كانت اكثر االماكن اهمٌة فً صيٌاغة ارا ال  جضٌشح كبالثبكىطيعض مناطك ساحل امرٌكا الجنويٌة و مناا 

 عن اصل االنواع . 

اقم و ٌكون  االَىاع ادلزقبسثخيٌن  انزجبٌٍ قهٍمو ان هذا  وجىد رجبٌٍ ثني االَىاعالحي دارون فً جزر كاالياكوس 
 . اٌ انُىع قبثم نهزغري و نٍظ ثبثزب  , و استنتل من مالحياته  انُىع انىاحذ من 

 . ثؼظبفري داسوٌمن الطٌور اللدٌدال الليه فٌما يٌناا و التً تعرف  َىع14حٌث لفت نير دارون وجود 

 . ػبداد انزغزيالتً تعكس  اشكبل ادلُبقريو  احجبو كانت ايرز الفروق يٌن انواع العصافٌر دارون هو

 كانت ايرز الفروق يٌن عصافٌر دارون هً الحج  و الكال المنالٌر ؟ : 1علل   

 يسيب االختالف فً عادات التغذٌة فٌاا .  : 1ج علل

 لالس –اسس نظقي داقلن 

 االَزخيبةو  انظشاع يٍ اجم انجقبءو  انقذسح انكبيُخ ػهى انزكبثشو انزغبٌش والس هيً  –من اسس نيرٌة دارون 

  . انطجٍؼً

 . انزغبٌش1
مثيل الصيفات الخاصية و التً تورث وتكون مامة فيً عملٌية التطيور  يٌن افراد النوع هو الفرولات      التعقٌف

 .  )اعطً مثاالً( التلرٌحً و الويٌفًيالحج  و االيعاد و اللون و الينا  

 . انقذسح انكبيُخ ػهى انزكبثش 3
هيً  و تتكياثر  . و تلين االفيراد التيً تيميى يطيور التكياثرالٌنتل النوع الواحد اينا  اكثر من تلن التً تيمى حتى 

 تمرر طيٌعة الجٌل الثانً .  التً
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 .  يؼذل ركبثشهب انفؼهًيكثٌر من  اكثش تمتلن االحٌا  لدرال كامنة على التكاثر

المثال على المدقة الكامنة  االحٌا  تكاثراً ، لو زادت وفيك ليدرتاا التكاثرٌية الكامنية ، عليى  هً االيطض ان الفٌلة   

عامياً و تخليف االنثيى خيالل  90عامياً و تعيٌ   30افتراض اناا تيلغ جنسٌاً يعمير 
 ملٌوناً . 19عاماً   750افراد الصيح عددها يعد  6ذلن 

 . انظشاع يٍ اجم انجقبء2
 ان الكاانات الحٌة التً تنتل اليٌوض و اليذور يالمالٌٌن ٌيمى عددها ثايتاً ؟  : 2علل   

 الن هذا التزاٌد ال ٌمكن ان ٌتحمك يضستمرار يسيب عوامل مانعة .  : 2ج علل

 . َىاعانزُبفظ ثني اال ، ػذو يالئًخ انجٍئخ،  اجلىع،  ادلشع   اعداد الكاانات الحٌة ثايتاُ العوامل المانعة ليما

 . ارقبء شش االػذاء و كفبءره نهحظىل ػهى انغزاء و ػذو قذسرهو  ػؼفخيسيب  ٌالن عدد كيٌر من الكاانات الحٌة

 .  حفظ انُىع ل حقق ػًهٍخ انزكبثشو  ثقً حٍب   ٌعتير الكاان الحً ناجحاً اذا

 بة انطجٍؼً خ. االَز2
ً عملٌة يما  االفراد االكثر مالامة و تكٌفاً مع اليٌاة حتى ٌصل اليى مرحلية التيزاوج و اليذي ٌيدعى   ه    التعقٌف

تساه  هذه العملٌة يموت حاملٌاا او يعجزه  عن التزاوج تخفً فً حٌن الصفات غٌر النافعة االصلح 
 للجٌل التالً .  ةفً تمرٌر الصفات  ذات مٌزال يمااٌ

الصلح ه  االفراد االكثر تكٌفاً مع اليٌاة و الذٌن ٌنجحون فً اليما  و التزاوج ال نتاج جٌل جدٌد  .     

 مائك التً تدعم نظقٌة داقلنالدلة ال الح

ت يمحل و  ، فيً حيٌنتعٌش الحٌلانات ذات الفقاء السمٌن ل التً تمالم لسلة الةلقد فلً المنلاطك المطةٌلة .1  

 .  )ج علل(الناا تتجمد و ال تالا  اليٌاة التً تعٌ  فٌاا .  )علل( تختفً الحٌوانات ذات الفرا  الرلٌك

تللزداد اعللداد السللمان سللقٌعة السللةاحة ل التللً تسللتطٌا الهللقب مللن اعللدائها ف فللً حللٌن تضللمحل ل تختفللً  .3

السمان الةطٌئة السةاحة  )ج علل(كوناا تصيح سالة االفتراس من ليل اعداااا فً اليٌاة التً تعٌ  فٌاا .  )علل( 

ان الزرافات ذات الرلاب المصٌرال و التً ال تستطٌع الوصول اليى غيذاااا مين اوراق االليجار العالٌية فضنايا   .2
تختفً ، وفً المماييل فيضن الزرافيات ذات الرلياب الطوٌلية و التيً تسيتطٌع الوصيول اليى غيذاااا ت محل و 

 تنمو و تتكاثر وهو ٌؤلر كوناا انسب لليٌاة التً تعٌ  فٌاا .  

 تفسٌق داقلن لطلل قلةة الزقافةل مثت 3نمطة  

تتكاثر و تنمو يلكل عا  جمٌع السالالت التً تستطٌع ان تماو  االميراض الفاٌروسيٌة و اليكتٌرٌية و الطفٌلٌية  .2
 يٌنما تختفً السالالت ال عٌفة التً ال تستطٌع المماومة . 

 نماط الضعف على الداقلنٌة الت العتقاضا

فلل دارون فيً التعرٌيف الصيحٌح السيلوب الوراثية ، التيً فسيرها دارون عليى انايا يياهرال خليط تتجيانس فٌايا 
 ت االيوٌن مع يع اا فً الجٌل الناتل . صفا
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 سةب فشل داقلن فً التعقٌف الصحٌح لسللب اللقاثة

ل  تكن هنان معرفة عن وراثة التنوع ، ا افة اليى عيد  معرفية ان التكياثر الجنسيً ٌسيتلز  اتحياد حٌيوان منيوي 
 واحد مع يوٌ ة واحدال . 

 االختالفات بين تفدير المارك و دارون لطول رقبة الزرافة

 رفغري داسوٌ رفغري اليبسك

عليييى ان طيييول رليييية الزرافييية نييياتل مييين اسيييتطالة فيييً 
الفمييرات العنمٌيية كنتٌجيية لمحاوليية الزرافيية الوصييول الييى 

 اوراق االلجار العالٌة .  

على الزرافات ذات الرلاب المصيٌرال و التيً ال تسيتطٌع 
الوصييييول الييييى غييييذاااا ميييين اوراق االلييييجار العالٌيييية  

الطوٌلة ت محل و تختفً ، يٌنما الزرافات ذات الرلاب 
 و التً تستطٌع الوصول الى غذاااا فضناا تنمو و تتكاثر

 

 392 – 388ثبنثب  . انُظشٌخ انرتكٍجٍخ : ص 
عملٌيية التفاعييل يييٌن و  الييى لييوانٌن الوراثييةمفاييو  التطييور ل هااسييتندت فييً تفسييٌر التييًنيرٌيية الهييً     التعقٌللف 

  اعادال تمٌٌ  النيرٌة الدارونٌة .المجتمع و الوسط و التً عن طرٌماا ت  

 .    اػبدح رقٍٍى انُظشٌخ انذاسوٍَخ تمثل النيرٌة التركٌيٌة

 .  االجنشاف انىساثً و االَزخبة انطجٍؼً و اػبدح اخلهط و انطفشحالنيرٌة التركٌيٌة  عناصراو تلمل اسس 

 . انطفشح 1
 .  طفشحاول من استعمل كلمة  دٌفشي ٌعد العال  الاولندي 

 . انُجبد ادلغشثً على نتٌجة ليحوثه ثُظشٌخ انطفشح نلر العال  دٌفري نيرٌته المعروفة 

 نظقٌة الطفقةال نظقٌة دٌفقي 

هً نيرٌة تلٌر الى ياور انواع جدٌدال من الكاانات الحٌة فجضال من انواع تخالفاا فً يعض الصفات او جمٌعايا 
 نواع الجدٌدال و تنوع الكاانات الحٌة . لحدوث الطفرال مؤدٌة الى ياور ا و ذلن نتٌجة

لذا فضن الطفرال تحدث تغٌٌراً فً جٌنات الخلٌة التناسلٌة الحاملة للصفات الوراثٌة . و حٌن تياير طفيرال ميا ذات   
 و مٌزال يمااٌه فضن نسيتاا فً الجماعة ستزداد يضستمرار فً كل جٌل فً حٌن تنخفض نسية الصفة االصلٌة .

 دٌفقي ال تجقةة دلٌل ال المثال

ٌختلف اختالفاً وا حاً عن يالً المجموعة التً لاهدها و اعتمد انه نوع جدٌد من هذا يغشثً نيات  دٌفشيوجد 

النيات . و للتضكد من ذلن لا  يجمع يذور هذا النيات الجدٌد وزرعاا فوجد ان النياتات الناتجية ملياياة لالييوٌن و 
 لكناا مخالفة ليمٌة النياتات المغريً . 

  فٌاا ٌختلف عن عددها فً النياتات االعتٌادٌة.للنيات الجدٌد ٌا التناسلٌة كما ان عدد الكروموسومات فً الخال
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تفسٌق دٌفقي الختالف فً نتائج التجقب ان الصفات الجدٌدال فً النيات الجدٌد ترجع الى اختالف عدد الى     

 . الكروموسومات                                                   

 )ٌصح عدد ال علل(التً تحدد معدل احالل صفة محل صفة ةدٌلة اخقى  العلامل

 لدال االنتخاب .. 3          كون الصفة الجدٌدال ساادال ا  متنحٌة .            . 1       

  حج  الجماعة السكانٌة . 2         معدل حصول الطفرال و الطفرال الم ادال .        . 2       

 استغرق تطور الحصان اكثر من خمسٌن ملٌون سنة ؟   :علل    

الن معي  الطفرات التً تنيتل تكيون غٌير صيالحة لالنتخياب و اليميا  و تيؤدي اليى ميوت الكياان ، كميا  : ج علل
 يٌن غاليٌة السكان ٌستغرق ولتاً طوٌالً و اجٌاالً كثٌرال .  رهماا متنحٌة و ان انتلار صفة طافتكون معي

 . اػبدح اخلهط 3 
هو عملٌة تحدث خالل االنمسا  االختزالً للخالٌا الجنسٌة مسيية  خليط الموروثيات يوسياطة العييور       التعقٌف

 واالنعزال الحر .

 التً تلضح دلق اعادة الخلط لئل الدال التجاقب 

يتلمييٌح انتخييايً لنيييات الفاصييولٌا ذو يييذور كيٌييرال و اخيير ذو يييذور صييغٌرال  جىهبَغييىٌلييا  العييال  الييدنماركً  .1

وزرعاا ، و تايع الجٌل االول فوجد ان النياتات ذات اليذور الكيٌرال اعطت يذوراً صيغٌرال ، ثي  انتخيب نييات 
 اخر انتل اصغرها .انتل اكير اليذور و 

نلتجقةة جلهانس نتائج على يذور الجٌل الثانً و التً ل  تحتفي يضثر االنتخاب فً  الجٌل االول .    

السةب ال تفسٌق نتائج تجقةة جلهانسلن  تضثٌرات اليٌاةزٌادال و نمصان حج  اليذور يعد الجٌل االول هو    

 . (عاللة التجرية يالدارونٌة)فً تجريته  االَزخبةفكشح و لذلن اهملت  االَزخبة انطجٍؼً نٍظ نه اثشان  ن جوهانسون 

ياليروتٌن و غٍُخ ( ، االولى اريع اصناف منهن يضجرا  تجرية على نيات الذرال )لا  عدد من العلما  الزراعٌٌ .3

يالزٌيت ، و يعيد خمسيٌن جيٌالً وجيدوا ان  فقيريحيالزٌيت ، و الرايعية  غٍُيخياليروتٌن ، و الثالثة فقريح الثانٌة 

 النسية فً اليذور الغنٌة لد ت اعفت فً حٌن تنالصت النسية الى النصف فً اليذور الفمٌرال . 

 وعلٌة فضن تضثٌر االنتخاب الطيٌعً كان له اثر معاكس يعكس ما لوحي فً تجرية جوهانسون .      

الفقق ةٌن تجقةتً اعادة الخلط 

 .حجى انزغرياد انىساثٍخ ادلىجىدح قجم ثذء االَزخبةو يقذاسٌكمن الفرق يٌن التجريتٌن فً 

ٌكون متماثل الزٌجة ، لذا فضن النياتات المختلفة التايعة للسياللة النمٌية تكيون نيات الفاصولٌا     تجقةة جلهانسلن

 رأثري انجٍئخ  يٌن يذور الكيٌرال و الصغٌرال ٌعود الى متماثلة فً الجٌل االول ، كان االختالف

يسيب )ٌكون التلمٌح خلطً يوساطة الاوا  لذا تكون الذرال متياٌنة الزٌجة فً الذرال    ال تجقةة الذقة التجقةة الثانٌة
والذي ٌسيب صفات وراثٌة كثٌرال و ناتجة من الجٌنات الموجودال فيً  (التلمٌح الخلطً

مجمع الموروثات ، و هذه تيمى فً المجتميع السيكانً نتٌجية ترايطايا موروثيات 
 . ليما  النوع 50%اخرى ذات مٌزال يمااٌه ينسية 
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 . االَزخبة انطجٍؼ2ً
 ٌعد االنتخاب الطيٌعً هو الموال الراٌسة الموجاة للتطور ؟  :1علل    

ذلن عن طرٌك فرز اتحادات تكٌفٌة من اليركة الجٌنٌة و الناتجة من الطفيرات و اعيادال الخليط ا يافة  : 1ج علل
 لتنوع الجٌنً و على امتداد اجٌال عدٌدال . االى 

 لكل فرد فً المجتمعات التً تتكاثر جنسٌاً طراز وراثً مختلف ؟   : 2علل   

 يسيب الطفرات و اعادال الخلط و ريما االنجراف الوراثً و التزاوج غٌر العلوااً و الاجرال .   : 2ج علل

 النتخاب الطةٌعً ال ادلة على امثلة

( و يح او اليرح او عليل)  .1 ل الةعللاالممالمة العالٌة للمةٌدات الحشقٌة من لةلل ةعلا الحشلقات ل خاصلة اللذةاب 

فيً السيٌطرال حٌث ان الجرعات التً لتليت جمٌيع االفيات تمرٌيياً فيً اول اسيتخدا  لايا اصييحت غٌير ميؤثرال 
يياد  االمير ازدادت فيً  ًتمينح مماومية عالٌية و لكين نيادرال في، و نتٌجة لالنتخاب فضن الطفيرات التيً  اعلٌا

 التكرار . 

المٌالنٌنٌة الصناعٌة فً العث   (اسرع حاالت االنتخاباعطً مثاالُ )  .3

  ان نوع العث كان ايٌض اللون و ميمع ييمع سودا  ، ثي  يايرت طفيرال سيودا  1850حٌث لوحي ليل عا       
فيً مدٌنية مانلسيتر فيً المملكية  98%لنفس النوع ، و التً اصيحت لااعة يليكل متزاٌيد لتصيل اليى نسيية 

  .  1900المتحدال و مناطك صناعٌة اخرى عا  

 فً العثال تفسٌق ال تلضٌح الزٌادة غً الحالة المٌالنٌنٌة الصناعٌة  سةب

ان هذا العث ٌنلط فً اللٌل و ٌسيترٌح فيً النايار عليى جيذوع االليجار المغطياال يااللينات وميع ازدهيار الثيورال 
يفعل مخلفات   المصانع مين الكياريون المنيعيث فضصييحت االليجار مغطياال يالكياريون الصناعٌة اختفت االلنات 

االسود و ياذا اصيح العث الميمع صٌداً ساالً للطٌور . فً حٌن ان االلكال السودا  المطفرال اصيحت فً و يع 
 تموٌه و ٌمكناا التخفً فاصيح الل لالفتراس . 

 الصناعٌة فً العث اكثر حاالت االنتخاب السرٌعة ؟ تعد حالة المٌالنٌنٌة :علل    

 الناا حصلت فً فترال ال تتجاوز الخمسٌن عاماً وهو ٌمثل عملٌة تحول سرٌعة .    ج علل :

 . االجنشاف انىساثً 2
التعقٌف   هو تغٌرات عر ٌة فً التكرار الجٌنً تحدث نتٌجة انعزال افراد لالال علوااٌٌن عن مجتمع كيٌر  

اسةاب حصلل النجقاف اللقاثً   هجرال عدد للٌل من االفراد الى مواطن يعٌدال     

 اَيىاعفً التكرارات الجٌنٌة و التً تؤدي الى  انزغرياد انؼشىائٍخ دكثشالمااجرٌن الى الموطن الجدٌد  قمكلما 
 .  ػذٌذح

 ٌعتير االنجراف الوراثً حدثاً نادراً ؟  :علل     

 النه ٌرلح مجتمعاً صغٌراً مؤسساً مسٌراً فً تطوره يوساطة االنتخاب الطيٌعً .  ج علل : 

كما حصيل فيً طياار اليزرزور فيً امرٌكيا الليمالٌة حٌيث دخليت طٌيور    مثال ال الدلٌل على النجقاف اللقاثً

عيييداد ال ض  و هيييو االن ي1890للٌلييية منيييه اليييى مدٌنييية نٌوٌيييورن عيييا  
  ٌكا اللمالٌة .تحصى فً امر
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